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SAMENVATTING  
 
Het belang van landbouw voor Natura 2000 

Eeuwenlange, gevarieerde tradities in de landbouw hebben een complex patroon van 
halfnatuurlijke habitats in het landschap gecreëerd en hiermee een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de biodiversiteit. Deze habitats hebben een uitgebreide serie dier- en 
plantensoorten aangetrokken. 

De EU-lidstaten hebben twee belangrijke EU-wetten aangenomen - De habitatrichtlijn1 en 
de vogelrichtlijn2 - om de waardevolste soorten en habitats in Europa te beschermen binnen 
hun hele natuurlijke verspreidingsgebied in de EU. Een centraal element binnen deze 
natuurrichtlijnen is de opbouw van een Natura-200 netwerk in de EU van gebieden die 
beheerd en beschermd moeten worden om habitats en soorten van communautair belang 
in stand te houden. Maar Natura 2000-gebieden zijn geen strikt beschermde gebieden waar 
alle activiteiten stelselmatig uitgesloten zijn. Het hanteert een andere aanpak: een aanpak 
die erkent dat mensen een integraal deel vormen van de natuur en dat samenwerking 
tussen beide de beste aanpak is.  

Veel van de habitats en soorten die beschermd worden op grond van habitatrichtlijn en de 
vogelrichtlijn zijn afhankelijk van of houden verband met landbouwpraktijken3. Het 
overleven van deze habitats en soorten is nu afhankelijk van aan de plaatselijke 
omstandigheden aangepaste extensieve landbouwsystemen en activiteiten. In de afgelopen 
50 jaar is de biodiversiteit van landbouwgrond echter ingrijpend veranderd, door de 
gecombineerde effecten van intensifiëring van de landbouw en verwaarlozing van grond.  

Het belang van landbouwers voor het Natura 2000-netwerk wordt weerspiegeld in het feit 
ongeveer 40% van het totale gebied binnen Natura 2000 wordt gevormd door 
landbouwgrond. Omdat een hoog niveau van biodiversiteit meestal samengaat met een lage 
landbouwproductiviteit, bevindt de meeste landbouwgrond in Natura 2000 zich in relatief 
marginale landbouwgebieden. Typische voorbeelden zijn alpenweiden en weiland, steppen, 
open heidevelden en nat grasland.  

De meeste van de laagintensieve landbouwsystemen binnen Natura 2000 hebben zich door 
de tijd heen ontwikkeld, met bedrijfsstructuren en de landbouwpraktijken die zijn aangepast 
aan de plaatselijke omstandigheden (Oppermann et al, 2012) Grofweg zijn dit:  

• veeteeltsystemen waarin de weidegrond voornamelijk bestaat uit halfnatuurlijke 
vegetatie, waaronder weilanden, heidevelden en struikgewas;  

• laagintensieve akkerbouwsystemen (bijvoorbeeld op arme grond, zoute of met water 
doortrokken zones, of in afgelegen gebieden), vaak afwisselend met halfnatuurlijk 
braakliggend land;  

• laagintensieve permanente gewassen, zoals oude, traditioneel beheerde boomgaarden 
en olijfboomgaarden; en  

                                                      
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 
Geconsolideerde versie 1. 1. 2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
2 Richtlijn 2009/147/EG van de Raad inzake de instandhouding van wilde vogels, gecodificeerde versie van Richtlijn 
79/409/EEG. Beschikbaar op http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF  
3 255 soorten en 57 habitattypen van communautair belang houden nauw verband met de landbouw. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
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• gemengde landbouwsystemen met akkerbouw en/of permanente gewassen en vee. 
Dergelijke landbouwsystemen omvatten ook landbouwgrond met een mozaïek van 
laagintensieve landbouw en waardevolle landschappelijke kenmerken, die een hoge 
diversiteit aan soorten kunnen herbergen.  

Een aantal Natura 2000-soorten zijn ook te vinden op intensief beheerde landbouwgrond. 
Hieronder zijn een aantal overwinterende soorten ganzen en zwanen van internationaal 
belang die in de winter op intensief grasland en graangewassen grazen. 

De landbouwzones met een grote natuurlijke waarde (High Nature Value, HNV) en 
landbouwgrond in Natura 2000 overlappen elkaar aanzienlijk, omdat de landbouwgebieden 
met habitats en soorten van communautair belang geïdentificeerd zijn als HNV-
landbouwgrond. 

In sommige van deze gebieden zijn de bestaande landbouwsystemen en activiteiten al 
compatibel met de instandhouding van de soorten en habitats waarvoor dit gebied onder 
Natura 2000 is aangewezen. De nadruk zal hier dan ook vallen op het vinden van manieren 
om deze landbouwpraktijken te blijven ondersteunen en de betreffende landbouwers naar 
waarde te erkennen. In andere gebieden zijn traditionele landbouwpraktijken soms al 
stopgezet of veranderd in andere landbouwpraktijken die minder compatibel zijn met de 
natuur. In deze gevallen zal het nodig zijn om manieren te vinden om compatibele 
landbouwsystemen opnieuw te introduceren of bestaande activiteiten aan te passen zodat 
deze weer bijdragen aan de instandhouding van de habitats en soorten van communautair 
belang waarvoor het gebied is aangewezen.  

Hiervoor is een sterke samenwerkingsaanpak nodig tussen de betreffende landbouwers, de 
overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor zowel het landbouw- als het natuurbeleid 
en de civiele samenleving in brede zin. Dit richtsnoer beoogt te illustreren hoe deze 
samenwerking voor het algemeen belang kan worden ingezet. Het geeft een overzicht van 
de belangrijkste problemen waar rekening mee moet worden gehouden met betrekking tot 
de relatie tussen landbouw en Natura 2000 en presenteert een serie praktische ideeën, 
voorbeelden en aanbevelingen over het beheer van landbouwgrond binnen Natura 2000-
gebieden, op basis van bestaande goede praktijken uit de hele EU. 

De belangrijkste ontwikkelingsfactoren van en druk op Natura 2000-landbouwgrond 

Extensieve veeteelt is in vele landbouwgebieden niet rendabel meer, waardoor dit in de 
afwezigheid van financiële steun (Beaufoy and Marsden, 2010) wordt stopgezet of 
geïntensifieerd.  

Het stopzetten van extensieve, traditionele landbouwpraktijken is de belangrijkste druk op 
belangrijke landbouwhabitats en soorten van communautair belang. Het stopzetten van 
landbouwpraktijken wordt veroorzaakt door en complexe serie factoren die de 
levensvatbaarheid van de landbouw ondermijnen binnen het huidige grondgebruik en in de 
sociaaleconomische context in elk gebied (Keenleyside and Tucker, 2010). In deze gebieden 
staat de landbouw onder druk door een combinatie van sociale, economische, politieke en 
milieufactoren, zoals de dalende vleesprijzen, beperkingen op het gebied van arbeid en tijd, 
slechte bereikbaarheid van de markten, verouderende bevolking in de landelijke gebieden, 
gronderosie en beperkingen op het gebied van productie en mechanisatie door geografische 
factoren als steile hellingen of een weinig vruchtbare grond (IEEP and Veenecology, 2005; 
Keenleyside & Tucker, 2010). Projecties van gebieden waar het gevaar voor stopzetting het 
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grootst is, identificeren bergachtige en heuvelachtige gebieden (Keenleyside & Tucker, 
2010). 

Daarentegen is de tweede grootste druk op belangrijke landbouwhabitats en -soorten de 
intensifiëring van het beheer. In de afgelopen eeuw en vooral sinds de jaren 50 hebben 
landbouwontwikkelingsfactoren (zoals stijgende grondstoffenmarkten en -prijzen, 
technologische vooruitgang en marktmaatregelen en steun op grond van het GLB) geleid tot 
uitgebreide landbouwkundige verbeteringen en intensifiëring van het beheer. Dit heeft 
geleid tot aanzienlijk veranderingen in de landbouwhabitats, zodat vele van de 
overgebleven natuurlijke en halfnatuurlijke elementen verloren zijn gegaan en ingrijpend 
gewijzigde en vereenvoudigde landbouwsystemen zijn ontstaan. Vele van de habitats zijn 
getroffen door een combinatie van stopzetting in bepaalde gebieden en intensifiëring in 
andere gebieden. 

Het landbouwsysteem steunen 

Veel Natura 2000-landbouwsystemen worden bedreigd. Landbouwers die het essentiële 
beheer van belangrijkste habitats en soorten verzorgen, werken vaak onder moeilijke 
omstandigheden met arbeidsintensieve methodes op marginale grond. Ze zijn bijzonder 
kwetsbaar voor economische druk om hun traditionele landbouwsystemen stop te zetten 
en in sommige gevallen, om de productie geheel te staken.  

Het is dan ook belangrijk om een integraal ondersteuningspakket samen te stellen voor 
Natura 2000-landbouwers, dat ten eerste de economische levensvatbaarheid van het 
extensieve landbouwsysteem garandeert waarvan nuttig beheer afhangt, en ten tweede de 
specifieke beheeractiviteiten aanpakt die nodig zijn voor de instandhouding van de 
belangrijke habitats en soorten. 

De eerste prioriteit is de belangrijkste dreigingen van stopzetting en intensifiëring 
aanpakken door ervoor te zorgen dat de boer het bebouwen van de grond kan voortzetten 
of hervatten) en dat het extensieve landbouwsysteem overleeft. Het algemene doel is de 
economische levensvatbaarheid van het landbouwsysteem. Ondersteuning van de 
capaciteitsverhoging van de infrastructuur van het landbouwbedrijf (en de boer) en 
verbetering van het marktinkomen kunnen bijdragen aan het bereiken van dit doel.  

Wanneer de onderliggende steun voor het landbouwsysteem aanwezig is, kan de steun voor 
het beheer van de specifieke Natura 2000-habitats en -soorten het pakket aanvullen. Dit 
integrale ondersteuningspakket kan worden opgebouwd uit een uitgebreide serie 
maatregelen van beide pijlers van het GLB, zoals hieronder uitgelegd. De levering en 
tenuitvoerlegging hiervan kan worden ondersteund door informatie- en adviesdiensten die 
onder beide pijlers van het GLB geleverd kunnen worden. Andere EU-instrumenten als LIFE 
en EFRO en andere beschikbare particuliere en openbare fondsen kunnen ook worden 
gebruikt. 

De beheereisen voor Natura 2000 

Op grond van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn hebben de Lidstaten de duidelijke 
verantwoordelijkheid om de Gunstige Staat van Instandhouding te behouden of te 
herstellen voor alle habitats en soorten van communautair belang. Natura 2000-gebieden 
spelen een cruciale rol in het bereiken van dit algemene doel, omdat deze de belangrijkste 
kerngebieden voor deze soorten en habitats omvatten. Elk gebied moet dan ook zodanig 
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beheerd worden dat zo efficiënt mogelijk wordt bijgedragen aan het bereiken van een 
gunstige staat van instandhouding binnen de EU voor de soorten en habitats waarvoor het 
gebied is aangewezen.  

Zodra een gebied is opgenomen in het Natura 2000-netwerk moeten Lidstaten in elk gebied 
de benodigde instandhoudingsmaatregelen ten uitvoer leggen die overeenkomen met de 
ecologische eisen van de aanwezige beschermde habitattypen en soorten van 
communautair belang, overeenkomstig de habitatrichtlijn (artikel 6.1); ze moeten ook 
schadelijke activiteiten voorkomen die deze soorten en habitats aanzienlijk zouden kunnen 
verstoren (artikel 6.2) en het gebied beschermen tegen nieuwe, potentieel schadelijke 
plannen en projecten die mogelijk een aanzienlijke invloed zouden hebben op een Natura 
2000-gebied (artikel 6.3 en 6.4). 

Lidstaten zetten zich in om een passend beheer van alle aangewezen gebieden te 
garanderen, hoewel de situatie aanzienlijk varieert in de verschillende landen, waarvan 
sommige beheerplannen hebben goedgekeurd en instandhoudingsmaatregelen hebben 
ingesteld voor alle Natura 2000-gebieden, terwijl andere slechts een percentage van de 
gebieden gedekt hebben.  

Om te verzekeren dat elke Natura 2000 volledig bijdraagt aan het bereiken van dit algemene 
doel van GSI, is het belangrijk dat duidelijke instandhoudingsdoelstellingen voor elk 
afzonderlijk gebied worden vastgesteld. Hierin moet de gewenste staat binnen dat 
specifieke gebied worden bepaald van elk van de soorten en habitattypen waarvoor het 
gebied is aangewezen.  

Wanneer de instandhoudingsdoelstellingen zijn bepaald, moeten de benodigde 
instandhoudingsmaatregelen worden geïdentificeerd en onderhandeld met alle 
belanghebbenden, zodat deze effectief ten uitvoer worden gelegd. Deze moeten 
overeenkomen met de ecologische vereisten van de habitats en soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen. 

Een dialoog met de betreffende belanghebbenden is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
landbouwbeheer in Natura 2000-gebieden kan bijdragen aan de instandhouding van 
landbouwhabitats en -soorten. Landbouwers hebben mogelijk een bijzonder goed begrip 
van voorgaand landbeheer dat tot successen of mislukkingen in instandhouding heeft 
geleid.  

Instandhoudingsmaatregelen kunnen zowel gebiedspecifieke maatregelen zijn (bijv. 
beheeracties en/of beheerbeperkingen) als horizontale maatregelen die van toepassing zijn 
op een groot aantal Natura 2000-gebieden in een grotere zone (bijv. maatregelen om 
nitraatvervuiling te beperken, de jacht of het gebruik van hulpbronnen te regelen). 
Passende instrumenten voor de tenuitvoerlegging van deze instandhoudingsmaatregelen 
kunnen specifiek voor de gebieden opgestelde of in andere ruimtelijke-ordeningsplannen 
opgenomen beheerplannen en/of passende bestuursrechtelijke, administratieve of op 
overeenkomsten berustende maatregelen zijn.  

Agromilieuovereenkomsten met landbouwers in het kader van de verordening voor 
plattelandsontwikkeling zijn een voorbeeld van een vrijwillige contractuele maatregel voor 
het behoud van een gunstige staat van instandhouding van bepaalde habitats (bijv. 
weilanden, grasland) en soorten. De complexiteit van de benodigde 
instandhoudingsmaatregelen kan ook andere soorten contracten en overeenkomsten en 
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andere soorten specifieke maatregelen vereisen, waaronder vrijwillig 
instandhoudingsbeheer zonder betaling of incentive. 

Horizontale maatregelen kunnen geschikt zijn voor bepaalde habitattypen/soorten binnen 
een hele regio of land, of diffuse druk aanpakken zoals eutrofiëring door uitspoeling vanuit 
de landbouw. In sommige situaties kunnen een paar eenvoudige eisen, die in het hele 
bebouwde landschap kunnen worden toegepast, nuttig zijn. Een van de maatregelen kan 
ook geen actie zijn (passief beheer). Bovendien zijn deze maatregelen niet altijd nieuw, 
omdat ook bestaande maatregelen kunnen bijdragen aan het behalen van de 
instandhoudingsdoelstellingen.  

Aan de andere kant kunnen in sommige gebieden meer specifieke plaatselijke aanpakken 
nodig zijn, waaronder op maat gemaakte, zeer gerichte maatregelen die het best geschikt 
zijn voor de specifieke beheereisen van een specifieke soort of habitat in een specifieke 
locatie. Het is bijzonder belangrijk dat de levenscyclus en de ecologische vereisten van een 
soort begrepen worden voordat beheermaatregelen voor specifieke soorten opgesteld 
worden. Plaatselijke omstandigheden kunnen afwijkingen in de specifieke behoeften van 
habitats en soorten veroorzaken. 

Landbouwpraktijken die kunnen bijdragen aan het behoud of de verbetering van de 
instandhoudingsstaat van belangrijke landbouwhabitats en -soorten 

Weinig intensief landbouwbeheer is noodzakelijk voor het voortbestaan en de 
instandhouding van belangrijke habitats en soorten die verband houden met 
landbouwpraktijken in Natura 2000-gebieden. Herstelactiviteiten kunnen ook noodzakelijk 
zijn voorafgaand aan de herintroductie van geschikt langetermijnbeheer. 

Deze beheermaatregelen zullen meest ten uitvoer gelegd worden door landbouwers, die 
passend ondersteund moeten worden. Sommige landbouwers voeren al goede 
beheermaatregelen uit en het is belangrijk dat hun rol in de instandhouding en het beheer 
van deze habitats wordt erkend en ondersteund. Andere zullen steun nodig hebben om 
beheer van verlaten grond te herstellen of de intensifiëring van landbouwgrond achterwege 
te laten. 

De meeste landbouwhabitats waarop dit richtsnoer betrekking heeft worden beheerd door 
begrazing, waarvoor een passende veebezettingen, seizoengebondenheid en timing, het 
gebruik van geschikte soorten of een combinatie van grazers indien van toepassing en een 
vorm van verweiding in sommige gevallen moeten worden vastgesteld. Voor vele habitats, 
vooral in berggebieden, is het hoeden een belangrijke beheermaatregel met een lange 
culturele traditie die moet worden behouden en ondersteund. 

Maaien en hooien is ook een belangrijkste landbouwactiviteit voor halfnatuurlijke 
graslanden (weiden), waarvoor de juiste timing en frequentie en de passende apparatuur en 
machines moeten worden bepaald en het hooi wel of niet moet worden verwijderd, 
afhankelijk van het habitattype. In vele habitattypen worden begrazing in combinatie met 
hooien gebruikt. 

Voor het beheer van geschikte gebieden voor belangrijke landbouwsoorten is het 
belangrijk om te controleren dat aan alle habitateisen op het gebied van voeding, 
voortplanting en onderdak wordt voldaan, in alle seizoenen en binnen het 
verspreidingsgebied van een soort, waarvoor een mozaïek van verschillende stukken 
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habitats nodig kan zijn. Stukken habitat moeten voldoende groot zijn om levensvatbare 
populaties te huisvesten, of voldoende verbonden zijn om grote populaties te verdragen. 
Landbouwhabitats als heggen, gestapelde muren, meertjes en terrassen zijn belangrijkste 
habitats voor soorten die verband houden met extensieve landbouw en behouden of 
hersteld moeten worden.  

In gebieden waar landbouwhabitats stopgezet zijn of beschadigd zijn door druk van 
intensieve landbouw, zijn mogelijk herstelmaatregelen nodig om een gunstige staat van 
instandhouding te bereiken voor belangrijke Natura 2000-habitats en -soorten. 
Herstelactiviteiten kunnen omvatten: grondverrijking omkeren en vegetatie 
herintroduceren, inzaaien om de diversiteit aan planten te herstellen, beheersing van 
struikgewas, invasief onkruid en uitheemse soorten en herstel van het waterbeheer 
(bijvoorbeeld door drainage terug te draaien en het grondwaterpeil en -regime, 
hoogwaterstanden en rivierlopen te herstellen). 

Effectief beheer van landbouwhabitats moet ook rekening houden met een aantal cruciale 
aspecten. De schaal waarop instandhoudingsmaatregelen ten uitvoer worden gelegd, heeft 
invloed op de doeltreffendheid ervan. Deze moeten gericht worden op een voldoende groot 
gebied om ecologisch levensvatbare gebieden van passende habitats te behouden of 
herstellen of een minimum aan levensvatbare populaties van soorten behouden. De 
complexe structuur van bepaalde belangrijke habitats onderbouwt hun rijkdom aan soorten. 
Om de diversiteit en de heterogeniteit aan habitats te behouden, moeten het type en de 
intensiteit van het beheer afwisselen en randhabitats behouden worden.  

Landbouwgrondbeheer moet plaatselijk aangepast worden. Landbouwmaatregelen moeten 
op maat gemaakt en gericht worden om efficiënt te zijn. Het optimale regime kan 
aanzienlijk variëren tussen habitat-subtypen en per gebied, afhankelijk van factoren als 
grond, vegetatie, hoogteligging, klimaat en beheergeschiedenis. Ook met de 
gebiedspecifieke beheergeschiedenis moet rekening worden gehouden, omdat habitats zich 
hieraan zullen hebben aangepast en afhankelijk zijn van de voortzetting van traditionele 
regimes. Beheerplanning moet gebruikmaken van deskundige kennis van instandhouding 
en kennis van plaatselijke landbouw. 

Instandhoudingsafwegingen kunnen noodzakelijk zijn, omdat verschillende soorten 
verschillend reageren op beheeracties. Geschikte beheerstrategieregels moeten het nut 
voor alle soorten optimaliseren of kwetsbare soorten of soorten met prioriteit begunstigen, 
zoals bepaald in de instandhoudingsdoelstellingen.  

EU-financiering voor beheer van Natura 2000-landbouwgrond  

Mogelijkheden voor financiering van Natura 2000-landbouwgrond zijn opgenomen in elk 
van de relevante EU-fondsen voor de financieringsperiode 2014-2020. Vooral het 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is een belangrijke bron van financiën en zal dat 
ook blijven.  

Om ervoor te zorgen dat beter gebruik wordt gemaakt van de beheermogelijkheden voor 
Natura 2000-gebieden onder EU-fondsen heeft de Commissie Lidstaten aangespoord om 
Prioritaire actiekaders (PAK) op te stellen voor de financiering van Natura 2000, waarin de 
strategische prioriteiten worden beschreven, en de uit te voeren maatregelen voor de 
periode 2014-2020 en de financieringsinstrumenten die gebruikt kunnen worden om deze 
maatregelen ten uitvoer te leggen.  
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De Commissie heeft ook zijn intentie uitgesproken om het gebruik van innoverende 
aanpakken en op de markt gebaseerde instrumenten, waaronder particuliere fondsen, voor 
ondersteuning van het Natura 2000-beheer te bevorderen, hoewel de Commissie erkent dat 
deze bronnen waarschijnlijk slechts een klein gedeelte van de totale financiering van het 
Natura 2000-netwerk in de toekomst zal dekken. Overheidsfondsen vanuit de EU en 
Lidstaten zullen vereist blijven om de instandhoudingsresultaten van het netwerk te 
verwezenlijken. 

Het herziene GLB als voornaamste financieringsbron voor Natura 2000-landbouwgrond 
sinds 2014 

Het GLB is een van de belangrijkste potentiële bronnen van EU-financiering voor het beheer 
van landbouwgronden in Natura 2000-gebieden. Beide pijlers van het GLB verschillen in 
termen van financiering, functioneren en structuur, hoewel ze gemeenschappelijke doelen 
hebben. Pijler 1 levert rechtstreekse betalingen aan landbouwers (en financiert ook andere 
maatregelen als marktinterventies en exportvergoedingen). Pijler 2 biedt landbouwers en 
andere grondbeheerders en plattelandsgemeentes en uitgebreide serie maatregelen die ten 
uitvoer gelegd worden via meerjarige plattelandsontwikkelingsprogramma’s (RDP) die door 
nationale of regionale overheden worden opgesteld.  

De nieuwe Verordeningen introduceren aanzienlijke veranderingen die pertinent zijn voor 
de ondersteuning van Natura 2000-landbouw, door zowel pijler 1 als 2 van het GLB. De vier 
belangrijkste EU-verordeningen van het GLB werden in december 2013 gepubliceerd, maar 
de gedetailleerde regels over de tenuitvoerlegging hiervan, die gedurende 2014 worden 
gepubliceerd, worden hier niet behandeld. 

Pijler 1 blijft zich richten op het betalen van onafhankelijke inkomenssteun aan 
landbouwers, maar de structuur en de omvang van de betalingen zijn aanzienlijk veranderd.  
Vanaf 2015 zullen er een aantal verplichte betalingen zijn: een nieuwe 
basisbetalingsregeling (of voortzetting van regeling inzake een enkele areaalbetaling), een 
vergroeningspremie en een aanvullende betaling voor jonge landbouwers.  Lidstaten 
kunnen ervoor kiezen om twee aanvullende componenten van rechtstreekse betalingen aan 
te bieden in gebieden met natuurlijke beperkingen, en gekoppelde betalingen voor 
milieumatig, economisch of sociaal belangrijke soorten landbouw in moeilijkheden. Als 
alternatief voor deze twee betalingen kan specifiek voor kleien landbouwers een veel 
eenvoudigere directe betalingsregeling worden opgesteld.  
 

De vergroeningspremie voor landbouwpraktijken die nuttig zijn voor de klimaatverandering 
en het milieu omvat drie maatregelen waaraan de meeste landbouwers die recht hebben op 
de rechtstreekse betalingen uit hoofde van Pijler 1 aan moeten voldoen: het onderhoud van 
permanent grasland en (met betrekking tot akkerbouw) gewasdiversificatie en ecologische 
aandachtsgebieden (minstens 15 procent van het akkerland dat in aanmerking komt voor 
rechtstreekse betalingen wordt beheerd voor ecologische doeleinden, bijvoorbeeld 
landschapskenmerken, braakliggend land, terrassen en bufferzones). Landbouwers in 
Natura 2000-gebieden hoeven alleen de vergroeningsactiviteiten ten uitvoer te leggen die 
compatibel zijn met Natura 2000-doelstellingen. Gecertificeerde organische landbouwers 
ontvangen de betaling automatisch zonder dat ze aan specifieke vergroeningsactiviteiten 
hoeven te voldoen, en begunstigden van de regeling voor kleine landbouwers zijn vrijgesteld 
van deze verplichtingen.  
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Om permanent grasland te beschermen: Lidstaten moeten binnen Natura 2000-gebieden 
milieugevoelig grasland aanwijzen dat beschermd moet worden (waaronder laagveen en 
moerasland).  Voor landbouwers in deze gebieden is de ‘vergroeningseis’ om het grasland 
niet te veranderen of om te ploegen. Lidstaten kunnen ervoor kiezen om dergelijke 
aanwijzingen en beschermingen uit te breiden tot ander belangrijk grasland buiten Natura 
2000-gebieden. De eis op een meer algemeen niveau is het behoud van de ratio van 
permanent grasland in verhouding tot de totale landbouwgebied (vergeleken met een 
aangegeven eerder referentiejaar) op een daling van maximaal 5 procent. Lidstaten kunnen 
ervoor kiezen om deze eis nationaal of regionaal toe te passen. Ze kunnen deze verplichting 
ook aan afzonderlijke landbouwbedrijven opleggen. 

Onder Pijler 2 kan een uitgebreide serie maatregelen gebruikt worden om Natura 2000-
landbouwgrond te steunen, in termen van grondbeheer, instandhoudingsplanning, 
overdracht van kennis en advies. Een van de nieuwe aandachtsgebieden van het ELFPO is 
het ‘herstellen en beschermen van de biodiversiteit, waaronder Natura 2000-gebieden en 
landbouw met een grote natuurlijke waarde, en de staat van de Europese landschappen’. 
Relevante veranderingen in verhouding tot het voorgaande ELFPO zijn onder andere: 
bevestiging van het uitgebreide toepassingsgebied van de agromilieumaatregel door deze 
‘agromilieuklimaat’ te noemen; erkenning van het nut voor het milieu en het klimaat van 
collaboratieve actie, (onder andere) op landschappelijk niveau, via de mogelijkheid om 
hogere transactiekosten toe te kennen aan contracten waarbij meer dan een 
grondbeheerder betrokken is; flexibele regels voor de looptijd van contacten na de eerste 
periode van toepassing van de verbintenissen; en de uitbreiding van het toepassingsgebied 
van de Natura 2000-compensatiemaatregel tot landbouwgrond en/of bosgrond in andere 
natuurbeschermingsgebieden met milieubeperkingen die bijdragen aan de verbetering van 
de verbinding tussen habitats (artikel 10 van de habitatrichtlijn). 

Lidstaten kunnen ook thematische subprogramma’s opstellen binnen hun RDP’s om te laten 
zien hoe ze de beschikbare maatregelen zullen gebruiken om bij te dragen aan de 
prioriteiten in de nieuwe verordening en specifieke behoeften binnen hun nationale of 
regionale context aan te pakken. De verordening identificeert de behoeften van jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, berggebieden, korte bevoorradingsketens en 
mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering en biodiversiteit als onderwerpen voor 
thematische subprogramma’s en stelt Lidstaten in staat om maximale steun te verkrijgen 
voor activiteiten binnen deze subprogramma’s.  

De twee pijlers van het GLB gebruiken verschillende instrumenten, maar het is belangrijk 
dat op bedrijfsniveau de potentiële synergie tussen de pijlers gebruikt worden om zowel 
Natura 2000-landbouwsystemen als beheeractiviteiten te steunen. Het is belangrijk om 
rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden en te analyseren welke 
maatregelen het meest geschikt zijn om de instandhoudingsdoelstellingen in elk gebied te 
ondersteunen.  
Het is ook belangrijk om de verschillende maatregelen te combineren en er zo voor te 
zorgen dat doeltreffende steun wordt verleend aan extensieve landbouwsystemen met 
een grote natuurlijke waarde. Naast agromilieubeheerbetalingen van Pijler 2 zijn vaak pijler 
1-betalingen noodzakelijk als landbouw behouden moet worden in gebieden met extensief 
beheerde halfnatuurlijke habitats (Oñate et al, 2007; Poláková et al, 2011). 
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Alle landbouwgrond onder Natura 2000 zou beschouwd moeten worden als subsidiabel 
voor GLB-betaling onder zowel pijler 1 als pijler 2. In een aantal Lidstaten zijn aanzienlijke 
gebieden van Natura 2000-landbouwhabitats niet subsidiabel beschouwd voor 
rechtstreekse betalingen onder pijler 1 in de GLB-periode 2007-2013. Dit is de 
verantwoordelijkheid van de Lidstaten, en subsidiabiliteitsproblemen houden vaak verband 
met kenmerkende eigenschappen van Natura 2000-landbouwgrond, die een essentieel 
onderdeel vormen van hun biodiversiteitswaarde maar niet binnen de uitvoeringsbesluiten 
van de Lidstaten of de flexibiliteit van de subsidiabiliteitsregels van de EU passen. Deze 
problemen zijn onder andere de aanwezigheid van bomen, struikgewas en struikgewas op 
weidegrond, de afmetingen van het landbouwbedrijf of het weiland, het eigendom van de 
grond, verouderde registratiegegevens en problemen met GLMC-normen die Lidstaten 
ontworpen hebben voor intensievere landbouwsystemen. 

GLB-steun om de economische levensvatbaarheid van extensieve Natura 2000-
landbouwsystemen te garanderen 

De eerste kritische stap om ervoor te zorgen dat landbouw doorgaat in Natura 2000-
gebieden is het zorgvuldig overwegen van de mogelijkheden die geboden worden door de 
subsidiabiliteitseisen voor Pijler 1-betalingen, rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van Natura 2000-landbouwsystemen. Indien subsidiabiliteit van het land en de 
landbouwer verzekerd is, bestaan verschillende betalingen vanuit de GLB-pijlers die vaak 
gecombineerd kunnen worden om de economische levensvatbaarheid van deze 
landbouwbedrijven te ondersteunen, waaronder: 

• Basisbetalingsregeling, enkele areaalbetaling (pijler 1) 
• Vergroeningspremie (pijler 1) 
• Betalingen voor gebieden met natuurlijke beperkingen (pijler 1 en 2) 
• Vrijwillige gekoppelde steun (pijler 1) 
• Of als alternatief voor alle rechtstreekse betalingen onder pijler 1, de regeling voor 

kleien landbouwers (pijler 1)  

GLB-steun voor capaciteitsopbouw van het Natura 2000-landbouwbedrijf 

Langdurige economische en milieu-levensvatbaarheid van Natura 2000-landbouwsystemen 
is afhankelijk van de opbouw van administratieve en milieucapaciteit van de landbouwer en 
de economische capaciteit van het landbouwbedrijf. Overheidssteun voor 
capaciteitsopbouw komt vanuit beide pijlers van het GLB, maar het is essentieel dat deze 
steun aan de specifieke behoeften van Natura 2000-landbouwers en landbouwsystemen 
wordt aangepast voor het behalen van de milieudoelstellingen. De steun voor 
capaciteitsopbouw omvat: 

• Adviesdiensten voor landbouwers (pijlers 1 en 2) 
• Kennis- en informatieoverdracht en milieubewustwording onder Natura 2000-

landbouwers (pijler 2) 
• Investering in materiële activa (pijler 2) 
• Bedrijf- en activiteitenontwikkeling (pijler 2) 
• Inkomenssteun en andere betalingen voor jonge landbouwers (pijlers 1 en 2) 

Het geven van advies, steun en opleiding aan landbouwers is cruciaal voor het overleven 
van Natura 2000-landbouwsystemen en het succesvolle beheer van belangrijke habitats en 
soorten. Er bestaat nog steeds een aanzienlijke behoefte aan advies en steun onder 
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landbouwers in de EU waaraan niet wordt voldaan - in 2008 kreeg slechts 5% van de 
landbouwers die rechtstreekse betalingen ontvingen, persoonlijk advies (European 
Commission, 2010a). Het voorgestelde toepassingsgebied en de eisen voor het 
bedrijfsadviseringssysteem sinds 2014 biedt Lidstaten de mogelijkheid om zeer specifieke 
adviesdiensten te leveren die zijn aangepast aan de milieu- en economische behoeften van 
Natura 2000-landbouwers.  

GLB en andere steun voor de toevoeging van waarde aan de productie van Natura 2000-
landbouwbedrijven 

Vele landbouwers op Natura 2000 en HNV-grasland hebben problemen om hun producten 
te verkopen, omdat ze vaak kleine producenten zijn in afgelegen gebieden waar weinig 
klanten hoge prijzen kunnen betalen. Aan de andere kant profiteren sommige van directe 
verkopen aan ecotoeristen en toeristische dienstverleners als hotels en restaurants. In 
sommige gebieden hebben Natura 2000-landbouwers succesvolle directe verkooprelaties 
met supermarkten ontwikkeld. De steun voor landbouwers die waarde aan hun producten 
willen toevoegen, omvat: 

• Producentengroepen opzetten (pijler 2) 
• Kwaliteitsprogramma’s voor landbouwproducten (pijler 2) 
• Labels en beschermde herkomstaanduiding  

GLB-steun voor het beheer van Natura 2000-landbouwhanitats en -soorten 

Het beheer van Natura 2000-landbouwgrond met betrekking tot de specifieke behoeften 
van belangrijke habitats en soorten kan worden uitgevoerd met behulp van steun van pijler 
2, waaronder: 

• Voorbereiding en updaten van Natura 2000-beheerplannen  
• Agromilieuklimaatbetalingen  
• Niet-productieve investeringen in verband met agromilieu en Natura 2000 
• Natura 2000-compensatiebetalingen  
• Dierenwelzijnsbetalingen  
• Voorkomen van schade aan bossen door bosbranden en herstel van het 

landbouwproductiepotentieel  

Agromilieumaatregelen zijn bijzonder belangrijke maatregelen voor Natura 2000. Op grond 
van hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 2007-2013 hebben een aantal Lidstaten al 
met succes agromilieuprogramma’s ontwikkeld die zijn aangepast aan het beheer van 
Natura 2000-gebieden of landbouwgrond met een grote natuurlijke waarde (HNV) met 
Natura 2000-habitats en -soorten. De nieuwe Pijler 2 zou Lidstaten en hun regio’s in staat 
moeten stellen agromilieuklimaatprogramma’s op te stellen die het beste geschikt zijn voor 
hun eigen Natura 2000-landbouwgebieden.  

GLB-betalingen voor samenwerkingsprojecten en plaatselijke partnerschappen  

Plaatselijke partnerschappen spelen een essentiële rol in de tenuitvoerlegging van het 
Natura 2000-instandhoudingsbeheer op het terrein. Het ELFPO omvat verschillende 
mogelijkheden voor financiering van actiegroepen van landbouwers, of 
samenwerkingsverbanden tussen groepen landbouwers en andere plaatselijke organisaties 
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zoals plaatselijke overheden en NGO’s, waaronder de Leader-aanpak, producentengroepen 
en samenwerkingsprojecten. Deze steun vanuit Pijler 2 omvat: 

• Samenwerkingsprojecten om korte toeleveringsketens en plaatselijke markten te 
bevorderen, en collectieve aanpakken van milieuprojecten en -activiteiten te 
stimuleren van plaatselijk tot transnationaal niveau. 

• Plaatselijke partnerschappen - Leader-aanpak. 

Andere EU-fondsen voor Natura 2000 

LIFE is het belangrijkste financieringsmiddel van de EU dat beschikbaar is voor het milieu 
binnen de EU. Hoewel het budget beperkt is in vergelijking met andere 
financieringsmiddelen van de EU, is LIFE van strategisch belang voor Natura 2000 omdat het 
zeer specifieke, gerichte instandhoudingsmaatregelen financiert die moeilijker te 
financieren zijn vanuit andere EU-bronnen, zoals monitoring en meting, definitie en 
vaststelling van beheerstechnieken, en beheer van risico’s voor Natura 2000-
gebieden(Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011).  

LIFE-financiering is bijzonder belangrijk voor gebieden waar landbouwbeheer stopgezet is 
en Natura 2000-beheerplanning niet ver genoeg gevorderd is om het aanvragen van 
financiering uit andere bronnen mogelijk te maken(Kettunen et al, 2011). Vele Natura 2000-
herstelprojecten hebben met succes LIFE-financiering gecombineerd met de ontwikkeling 
van agromilieufinanciering om langdurige financiële steun zeker te stellen(WWF and IEEP, 
2009).  

De nieuwe LIFE geïntegreerde projecten waaronder de LIFE-financieringsverordening voor 
2014-20204 kunnen eventuele relevant zijn voor de instandhouding van Natura 2000-
habitats door de integratie van milieuaspecten in andere EU-beleidsregels te verbeteren en 
door aandacht te schenken aan de tenuitvoerlegging van plannen en strategieën op een 
grotere schaal (regionaal, multiregionaal, nationaal). Geïntegreerde projecten moeten ook 
bijdragen aan de mobilisering van andere financieringsbronnen om de 
instandhoudingsdoelstellingen te bereiken en de vereiste maatregelen ten uitvoer te leggen 
in Natura 2000-gebieden. 

Het Europees structuurfonds kan in aanzienlijke financiering voorzien voor herstel-, 
instandhouding-, beheer- en monitoringactiviteiten in het kader van Natura 2000(European 
Commission, 2011). De financiering kan ook gebruikt worden om ecotoerisme, 
bewustwording en communicatie, training- en onderwijsactiviteiten te steunen in Natura 
2000-gebieden. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wijst fondsen toe 
aan biodiversiteit, onder andere met het doel om het milieu te behouden en beschermen en 
efficiënt gebruik van hulpbronnen te bevorderen, waaronder door middel van natuurlijk 
erfgoed, Natura 2000 en groene infrastructuren5. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) kan 

                                                      
4 Verordening (EU) nr. 1293/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake de 
vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 614/2007. PB L 347/185-208 
5 Artikel 5 van Verordening (EU) 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 
betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke bepalingen met betrekking tot de 
doelstelling ‘Investeren in groei en werkgelegenheid’ en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006. 
Publicatieblad van de Europese Unie L347/289-302 
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capaciteitsopbouw steunen die als doel heeft nieuwe banen te creëren in verband met 
Natura 2000 en kleine bedrijven. 

Dit fonds is ook bedoeld voor toewijzing van financiering aan transnationale, 
grensoverschrijdende en interregionale samenwerking die ten goede komt aan Natura 
2000-gebieden en -soorten, bijvoorbeeld projecten ter ontwikkeling van ecotoerisme, en ter 
bescherming, herstel en beheer van stroomgebieden, kustzones, mariene hulpbronnen en 
moerassen.  

Instrumenten op marktbasis en innoverende instrumenten 

Er bestaat een serie andere potentiële instrumenten waardoor overheidsfinanciering en/of 
beleidsacties potentieel particulieren financieringen van biodiversiteit kunnen stimuleren, 
vaak in combinatie met overheidsfinanciering, bijvoorbeeld van organisaties zonder 
winstdoelmerk (NGO’s, stichtingen), filantropische schenkingen door bedrijven of van 
plattelandsgemeentes.  

Er bestaat een belangrijk potentieel voor microfinancieringen voor plaatselijke 
ondernemingen en coöperaties die de biodiversiteit bevorderen, zoals direct marketing-
initiatieven. De toegevoegde waarde van bezoekers en toeristen in Natura 2000-gebieden 
kan ook efficiënter verkregen worden door geïntegreerde plaatselijke ontwikkeling- en 
instandhoudingsprojecten.  

Betalingsprogramma’s voor ecosysteemdiensten (PES) kunnen ook een stimulus vormen 
voor de instandhouding en het herstel van de diversiteit en de habitats op landbouwgrond 
om de levering hierdoor van ecosysteemdiensten te garanderen (of verhogen). 
Ecosysteemdiensten waarvoor PES-programma’s in het leven zijn geroepen zijn onder 
andere de kwaliteit van het grondwater, rivierwater (beperking van afvloeiing van 
voedingsstoffen en gronderosie) en koolstofvastlegging. PES-programma’s kunnen bestaan 
tussen landbeheerders of landbouwers en openbare organisaties (zoals gemeentelijke 
waterbedrijven) of particulieren bedrijven (brouwerijen), op plaatselijke, regionale, 
stroomgebied of nationale schaal. Als voorbeeld: het Sustainable Catchment Management 
Programme (SCaMP)6, ontwikkeld door een waterbedrijf in het VK en de RSPB, past een 
betaling voor ecosysteemdienstverlening toe op het behoud van begrazing op heidevelden. 
Het waterbedrijf profiteert van een verbeterde waterkwaliteit door de beperking van de 
erosie van turfvelden door branden en overbegrazing (zie deze casestudy in bijlage E voor 
meer details). 

Er bestaan momenteel vrijwillige en geregelde CO2-handelsprogramma’s in heel Europa, 
waardoor opgeslagen CO2, indien gecontroleerd, een economische en handelswaarde zou 
kunnen hebben (Worrall et al, 2009). Dit betekent dat nieuwe inkomensstromen 
beschikbaar zouden kunnen worden voor landbeheer. EU-lidstaten moeten nu 
emissie/stopzetting van landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) in 
hun nationale CO2-budget rechtvaardigen, een mogelijke stimulus om de bescherming van 
habitats die rijk zijn aan CO2 te verbeteren. Moerasland en heidevelden op intacte turfgrond 
zouden gebruik kunnen maken van financieringen vanuit CO2-compensatie. 

                                                      
6 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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Ontwerp en tenuitvoerlegging van maatregelen ter ondersteuning van het beheer van 
Natura 2000-landbouwgrond 

Dit document streeft ernaar het proces te begeleiden van planning, financiering en 
tenuitvoerlegging van steun van landbouwsystemen en gemeenschappen waarvan de 
instandhouding van belangrijke Natura 2000-soorten en -habitats afhangt.  Het is gericht op 
de belangrijkste financieringsbron, de Pijlers 1 en 2 van het GLB met aanbevelingen voor 
elke fase in het proces. De belangrijkste stappen en relevante aanbevelingen voor het 
beheer van landbouwgrond onder Natura 2000 worden hieronder samengevat. 

► Strategische planning is essentieel voor het vaststellen van prioriteiten en financiering 
voor instandhouding van Natura 2000-landbouwgrond voor het begin van de 
programmaperiode 2014-20. Dit vereist duidelijke strategische doelstellingen en prioriteiten 
voor de instandhouding van belangrijke habitats en soorten die afhankelijk zijn van Natura 
2000-landbouwgrond. Het prioritaire actiekader (PAF) moet gebruikt worden als basis voor 
de opname van Natura 2000-financieringsprioriteiten in ELFPO en andere 
financieringsprogramma’s. Vervolgens zal tijdig actie ondernomen moeten worden om 
ervoor te zorgen dat de Natura 2000-doelstellingen en -financieringsbehoeften voor 2014-
20 van EFLPO en de structuurfondsen worden vastgelegd in de wettelijke 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Lidstaat en de Europese Commissie. Dit is 
essentieel om de samenwerking tussen de natuur- en landbouwautoriteiten en relevante 
belanghebbenden in strategische planning voor Natura 2000 te garanderen. 
 

► Identificatie van Natura 2000-landbouwgrond en landbouwsystemen en het hierbij 
betrekken van de landbouwers zijn belangrijke stappen in het proces. Dit vereist een 
beoordeling van de huidige situatie van Natura 2000-landbouwgrond, de economische 
levensvatbaarheid van de Natura 2000-landbouwsystemen en de voornaamste druk op en 
ontwikkelingsfactoren van veranderingen in landbeheer of landgebruik. Het is belangrijk om 
de landbouwers en de plaatselijke gemeenschappen bij dit informatieverzamelingsproces te 
betrekken en een samenwerkingsaanpak te ontwikkelen waarin ze volledig betrokken zijn 
bij het ontwerp, het ten uitvoer leggen en de monitoring van de steunmaatregelen voor hun 
landbouwsystemen en de plattelandseconomie. 

► Subsidiabiliteit voor GLB-steun vaststellen en het referentieniveau bepalen, via nauwe 
samenwerking tussen de milieu- en landbouwautoriteiten. Het is essentieel om te 
verzekeren dat de Natura 2000-landbouwgrond deel uitmaakt van het landbouwgebied en 
als deze voldoet aan de subsidiabiliteitsvoorwaarden, dat dit wordt vastgelegd in het 
nationale kadastrale informatiesysteem en het geïntegreerd beheer- en controlesysteem.  

Binnen het kader van de flexibiliteit waarover de landbouwbeheersautoriteiten beschikken 
uit hoofde van de GLB-verordeningen is het noodzakelijk om te controleren dat de 
landbouwers die dit land gebruiken subsidiabel zijn voor zowel Pijler 1 als Pijler 2-steun. 
Binnen de grenzen van het wettelijke kader kunnen subsidiabiliteitsregels worden opgesteld 
voor het landbouwgebied/de landbouwactiviteit zodat dit voldoet aan de kenmeren van 
HNV en/of Natura 2000-landbouwgrond. Het is ook belangrijk om zeker te stellen dat er een 
duidelijk, door de landbouwers goed begrepen onderscheid bestaat tussen a) wettelijke 
verplichtingen van landbouwers opgelegd door nationale of regionale wetgeving in verband 
met de tenuitvoerlegging van Natura 2000, die de uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseis (RBE) moeten vormen voor randvoorwaarden in verband met zowel de habitat- 
als de vogelrichtlijn en b) andere nationale of regionale wetgeving. 
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► Ontwerp en selectie van samenhangende pakketten GLB-steun voor Natura 2000-
landbouwbedrijven waarvoor een inclusieve samenwerkingsaanpak vereist is, waarin de 
doelgroep landbouwers geheel betrokken is en die gebruikmaakt van hun deskundige kennis 
van landbouw- en habitatbeheer. Samenhangende, geïntegreerde steunpakketten vanuit 
beide pijlers van het GLB kunnen samengesteld worden voor de specifieke behoeften van 
Natura 2000-landbouwsystemen en de belangrijkste habitats en soorten die afhankelijk zijn 
van landbouwbeheer. Verschillende soorten inkomenssteunpakketten zijn beschikbaar 
vanuit Pijler 1 en de nieuwe EFLPO-structuur maakt het veel eenvoudiger om 
samenhangende pakketten RDP-steun samen te stellen in de programmaperiode 2014-20. 

Extensieve landbouwsystemen met Natura 2000-habitats moeten economisch en sociaal 
levensvatbaar zijn. Dit is afhankelijk van de betaling een passende, betrouwbare basis 
inkomenssteun aan de landbouwbedrijven, steun voor capaciteitsopbouw en betaling voor 
de specifieke beheerbehoeften van bepaalde habitats en soorten.  

Het ontwerpproces zou de behoeften van deze landbouwbedrijven op een holistische 
manier moeten beschouwen om een samenhangend steunpakket samen te stellen dat 
gericht is op het veiligstellen van de landbouwsysteem en de economische 
levensvatbaarheid ervan en vervolgens stimuli moet leveren voor het gedetailleerde 
habitat- en soortenbeheer. De serie potentiële maatregelen om aan deze behoeften te 
voldoen wordt in de onderstaande tabel geïllustreerd. Elk van deze maatregelen wordt in 
detail in dit richtsnoer beschreven, evenals relevante praktische voorbeelden uit 
verschillende Eu-landen.  

De keuze aan maatregelen is aanzienlijk en hangt af van de strategische doelstellingen, de 
kenmerken van de Natura 2000-landbouwsystemen, de dreigingen waar deze mee te maken 
krijgen en de opportuniteiten die binnen de plattelandseconomie voorhanden zijn. 

De beschikbare financiering zal efficiënt gebruikt worden door de steun zo dicht mogelijk te 
laten aansluiten op de eisen van de landbouwbedrijven en de habitats, op de juiste 
ruimtelijke schaal. Het is essentieel dat kleine landbouwers eenvoudig toegang hebben tot 
de passende steun van beide pijlers van het GLB. Mogelijkheden om groeps- en 
coöperatieve aanpakken te gebruiken moeten overwogen worden, met name indien het 
vele kleine landbouwbedrijven betreft en om ‘bottom up’-levering te bevorderen, zoals de 
Leader-aanpak.  

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de betalingsratio’s voor gebieden met 
natuurlijke beperkingen (ANC), Natura 2000 en agromilieuklimaatmaatregelen de volledige 
beheerskosten weergeven, vooral indien er weinig of geen inkomen is, en gebruik te maken 
van de optie om transactiekosten aan deze berekeningen toe te voegen indien beschikbaar. 

De thematische RDP-subprogrammaopties voor landbouwbedrijven in de bergen en kleine 
landbouwbedrijven kunnen gebruikt worden om specifieke Natura 2000-opties te 
ontwerpen, met hogere steunratio’s. 
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GLB-steunmaatregelen voor Natura 2000-landbouwsystemen en beheer (vetgedrukte 
maatregelen zijn verplicht voor Lidstaten) 

Doelstelling  Pijler 1 Pijler 2 

Verzekeren dat de landbouw 
doorgaat 

- Basisbetalingsregeling, enkele 
areaalbetaling  

- Vergroeningspremie  
- Betalingen voor gebieden met 

natuurlijke beperkingen (ANC)  
- Vrijwillige gekoppelde steun  

- Of als alternatief voor alle 
rechtstreekse betalingen onder 
pijler 1, de regeling voor kleine 
landbouwers  

- ANC-compensatiebetaling 

Extensieve 
landbouwsystemen steunen  

- ANC-compensatiebetaling 
- Gekoppelde betalingen 

- ANC-compensatiebetaling 
- Organische landbouw  

Capaciteitsopbouw en 
toegevoegde waarde  

- Jonge landbouwers-
programma 

- Adviesdiensten 
- Overdracht van kennis en informatie 
- Investering in materiële activa 
- Bedrijf- en activiteitenontwikkeling 
- Producentengroepen opzetten 
- Kwaliteitsprogramma’s voor 

landbouwproducten 
- Basisdiensten (uitwerken van Natura 

2000/HNV-beheerplannen) 
Specifiek 
instandhoudingsbeheer van 
Natura 2000-habitats en -
soorten 

 - Agromilieuklimaat 
- Niet-productieve investeringen 
- Natura 2000-betalingen 
- Betalingen voor dierenwelzijn 
- Voorkomen van bosbranden en 

herstel van het landbouwpotentieel  
 

► Financiële, technische, advies en administratieve middelen verkrijgen voor de 
tenuitvoerlegging. Er moeten voldoende financiële en andere middelen voorhanden zijn 
voor langetermijnsteun, waaronder opgeleide adviseurs en personeel van het betaalorgaan 
met de benodigde technische expertise voor landbeheer onder Natura 2000. 

Eventuele financiering onder RDP’s moet langetermijnfinanciering zijn, omdat 
financieringsonderbrekingen het vertrouwen van landbouwers en landeigenaren schaadt en 
ze ervan weerhoudt om langetermijnmaatregelen te nemen (zoals herstel van habitats). Het 
is essentieel om financiering te verkrijgen voor niet alleen betalingen aan landbouwers maar 
ook om alle leverings- en steunkosten te dekken, zoals adviesdiensten, training en acquisitie 
van vaardigheden, voorbereiding van Natura 2000- en HNV-beheerplannen en de leiding 
van groepen.  

Advies en informatie moeten afkomstig zijn van bronnen waarin de landbouwer vertrouwen 
heeft en altijd advies opnemen over instandhouding en hoe dit samen kan gaan met het 
landbouwsysteem. Er moet ook financiering beschikbaar zijn voor monitoring van de 
effecten van beheeractiviteiten op het niveau van het landbouwbedrijf. 
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► Monitoring, evaluatie en controle zijn essentieel voor de beoordeling van de 
doeltreffendheid en de efficiëntie van de maatregelen om de doelstellingen te bereiken, en 
om programma’s en beheeractiviteiten mettertijd aan te passen. Een serie specifieke 
indicatoren voor het GLB in het algemeen en plattelandsontwikkelingsbeleid in het 
bijzonder zijn opgesteld binnen het Gemeenschappelijke Monitoring en Evaluatie Kader 
(GMEK). Dit zijn onder andere contextindicatoren voor Natura 2000-gebieden, 
instandhoudingsstaat van landbouwhabitats en HNV-landbouw, die op alle Lidstaten 
toegepast moeten worden. Beheerautoriteiten kunnen ook aanvullende indicatoren 
toepassen die relevant zijn voor hun nationale/regionale situatie. 

Monitoring moet beoordeling van de benutting en de omvang van de maatregelen, 
mogelijke problemen of beperkingen in de tenuitvoerlegging ervan en de impact hiervan in 
verhouding tot de nagestreefde instandhoudingsdoelstellingen mogelijk maken. Het is 
belangrijk om monitoringprogramma’s op te stellen die ook op landbouwbedrijven kunnen 
worden toegepast, met passende indicatoren die eenvoudig te controleren zijn. Het is 
bijzonder doeltreffend gebleken om landbouwers te betrekken bij de regelmatige 
monitoring van de bereikte resultaten door de tenuitvoerlegging van de vereiste 
maatregelen. Dit is ook een manier om hun deelname in de tenuitvoerlegging van de 
programma’s te verbeteren. Een brede openbare communicatie is ook belangrijk om een 
positief beeld te scheppen van de doelhabitats en -soorten, en de mensen die zich inzetten 
om ze te beschermen. 

Indien Natura 2000-beheerprogramma’s voor het eerst worden geïntroduceerd, kan testen 
en beoordelen op kleine schaal de efficiëntie, de aanvaarding en de uitvoering van de 
programma’s ten goede komen. 

Afsluitende opmerkingen 

Landbouwers die bijdragen aan passend beheer van belangrijke habitats en soorten die 
afhankelijk zijn van landbouwpraktijken, werken vaak onder moeilijke omstandigheden en 
zijn bijzonder gevoelig voor economische druk, wat ertoe kan leiden dat ze hun traditionele 
landbouwsystemen stopzetten.  

Er bestaan financieringsmogelijkheden om de economische levensvatbaarheid van het 
landbouwbedrijf te steunen en de tenuitvoerlegging van de maatregelen te bevorderen die 
nodig zijn voor de instandhouding van de landbouwhabitats en -soorten van 
Gemeenschapsbeleng en voor het beheer van de Natura 2000-gebieden. 

Lidstaten kunnen van deze mogelijkheden gebruikmaken om integrale 
ondersteuningspakketten samen te stellen voor Natura 2000-landbouwers, die de 
economische levensvatbaarheid van het extensieve landbouwsysteem garandeert waarvan 
nuttig beheer afhangt, en de specifieke beheeractiviteiten aanpakken die nodig zijn voor de 
instandhouding van de belangrijke habitats en soorten. 

Het herziene GLB voor de periode 2014-20 biedt Lidstaten een nieuwe mogelijkheid om 
specifiek voor Natura 2000-landbouwers samenhangende steunpakketten samen te stellen. 
Hierin moeten maatregelen uit beide pijlers van het GLB gecombineerd worden om de 
voortzetting van extensieve landbouwsystemen te steunen, landbouwers te helpen om 
waarde aan hun producten toe te voegen en ze te belonen voor het beheer van Natura 
2000-gebieden, -habitats en -soorten. 
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DOEL VAN DIT RICHTSNOER 
 

• Waar is dit richtsnoer voor bedoeld? 

Dit richtsnoer is opgesteld om overheden en belangrijke groepen belanghebbenden in 
Lidstaten, die verantwoordelijk zijn voor landbouw en natuurbescherming, te helpen bij de 
ontwikkeling en bevordering van landbouwsystemen en activiteiten in Natura 2000-
gebieden die zullen bijdragen aan het behoud en de verbetering van de 
instandhoudingsstaat van zeldzame en bedreigde habitats en soorten van EU-belang.  

Dit richtsnoer is opgesteld door middel van een actieve dialoog met relevante 
belanghebbenden (landbouw- en milieuautoriteiten, landbouworganisaties, NGO’s op 
milieugebied) om manieren te vinden om een meer integrale aanpak van het beheer van 
landbouwgrond in Natura 2000-gebieden te vinden en vooral de samenwerkingsaanpak te 
verbeteren. 

Dit richtsnoer presenteert een oberzicht van de belangrijkste problemen waar rekening mee 
gehouden moet worden in de relatie tussen landbouw en Natura 2000 en een serie 
praktische ideeën, voorbeelden en aanbevelingen voor het beheer van landbouwgrond in 
Natura 2000-gebieden, op basis van goede praktijken uit de Europese Unie.   

Verschillende aanpakken worden gepresenteerd met betrekking tot het ontwerp, de 
coördinatie en de tenuitvoerlegging van passende maatregelen voor het behoud van 
habitats en soorten van communautair belang met behulp van verschillende 
landbouwsystemen en -activiteiten. Hierbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan de 
integratie van Natura 2000-beheermaatregelen in de plattelandsontwikkelingsprogramma’s. 

Dit document streeft ernaar een nuttige bron van advies en ideeën voor Lidstaten en 
belanghebbenden te vormen. Uit dien hoofde geeft het slechts de ideeën weer van de 
Europese Commissie en heeft geen contractwaarde.   De habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn 
zijn opgesteld volgens het subsidiariteitsbeginsel en Lidstaten moeten zelf de maatregelen 
vaststellen die genomen moeten worden om hun Natura 2000-gebieden te beheren 
overeenkomstig artikel 6.1 en 6.2 van de habitatrichtlijn.   

Daarom is dit richtsnoer ook niet voorschrijvend bedoeld, maar als een nuttige bron van 
informatie en advies om Lidstaten te helpen bij de tenuitvoerlegging van hun verplichtingen 
op grond van de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn.  

 
• Voor wie is dit richtsnoer bedoeld? 

Dit richtsnoer is hoofdzakelijk bedoeld voor overheden die te maken hebben met het 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) (vooral de overheden die de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s opstellen en de tenuitvoerlegging ervan steunen) en 
betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn.  
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Instandhoudingsautoriteiten en Natura 2000-beheerders zullen relevante informatie en 
advies vinden over het beheer van belangrijke landbouwhabitats en -soorten en het gebruik 
van de belangrijkste instrumenten die voorhanden zijn om de instandhouding ervan te 
steunen, onder andere op grond van RDP’s. 

Landbouwautoriteiten en RDP-beheerders vinden hierin een duidelijk overzicht van de 
verplichtingen voortkomen uit de EU-habitatrichtlijn en vogelrichtlijn en de pertinentie en 
het belang hiervan voor de landbouwsector. Ze vinden hierin ook veel praktisch advies en 
ideeën over de ontwikkeling en bevordering van passende landbouwmaatregelen en 
programma’s die bijdragen aan de instandhouding van Natura 2000-gebieden onder een 
hele serie sociale, economische en fysieke of geografische omstandigheden. 

Bovendien kan het richtsnoer handig zijn voor landbouworganisaties en landbeheerders die 
betrokken zijn bij het praktische beheer van landbouwgrond in Natura 2000-gebieden. 

• Wat zult u in dit document vinden? 

Hoofdstuk 1 schets de algemene beleidscontext en presenteert een korte inleiding tot het 
Natura 2000-netwerk en de politieke verbintenissen van de EU om het biodiversiteitsverlies 
in Europa tegen te gaan. 

Hoofdstuk 2 legt het belang van landbouw voor habitats en soorten van communautair 
belang uit, identificeert de Natura 2000-habitats en -soorten die verband houden met 
specifieke landbouwsystemen en )-activiteiten en hoe landbouwbeheer van invloed is op de 
instandhouding ervan. U vindt hierin ook een overzicht van de voornaamste druk op en 
bedreigingen van deze habitats en soorten.  

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de beheereisen voor Natura 2000-gebieden in de 
context van landbouwgrond. Hierin worden belangrijke termen als het bepalen van 
instandhoudingsdoelstellingen en instandhoudingsmaatregelen en het bereiken van een 
‘gunstige staat van instandhouding’ (GSI) uitgelegd. Het somt ook de verschillende 
financieringsopties op die voor Natura 2000-landbouwgebieden beschikbaar zijn. 
 
Hoofdstuk 4 beschrijft de belangrijkste landbouwsystemen en -activiteiten die nodig zijn om 
de gunstige staat van instandhouding van Natura 2000-landbouwhabitats en -soorten te 
herstellen en te behouden. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de beleidsinstrumenten en fondsen die gebruikt kunnen worden om 
passende landbouwsystemen en -activiteiten binnen Natura 2000 te behouden. Dit 
hoofdstuk geeft ook een overzicht van het potentieel van aanpakken op marktbasis om 
Natura 2000-beheer te steunen. 

Hoofdstuk 6 geeft een stapsgewijze handleiding voor de samenstelling van verschillende 
soorten GLB-pakketten ter ondersteuning van het beheer van Natura 2000-landbouwgrond. 
Werkelijke voorbeelden uit verschillende EU-landen zijn toegevoegd om te illustreren hoe 
de aanbevelingen in praktijk kunnen worden gebracht en zijn gebracht. 
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Bijlagen: 

Bijlage A beschrijft de belangrijkste habitattypen van communautair belang die afhankelijk 
zijn van landbouw en de mate van afhankelijkheid voor elk hiervan, plus de spreiding, totale 
omvang, deel van de habitat binnen Natura 2000 en de huidige staat van instandhouding. 

Bijlage B geeft een overzicht van de belangrijkste soorten van communautair belang die in 
verband staan met landbouwhabitats. Het habitatgebruik binnen een landbouwcontext, de 
prioriteitsstatus en de huidige staat van instandhouding ervan wordt geïdentificeerd.  

Bijlage C toont het areaal van landbouwhabitats van communautair belang in de Lidstaten 
waar zich 10% of meer van de totale habitatzone in een gegeven geografische regio bevindt. 
Het doel is om de habitats waarvoor ze een bijzondere verantwoordelijkheid dragen onder 
de aandacht van de Lidstaten te brengen. 

Bijlage D toont voorbeelden van aanbevelingen voor het beheer van elk belangrijk 
habitattype dat verband houdt met landbouw uit bijlage I. Aanbevelingen zijn niet 
voorschrijvend en beheer moet worden aangepast aan nationale en plaatselijke 
omstandigheden en doelstellingen, met behulp van de beste plaatselijke kennis die 
beschikbaar is.  

Bijlage E presenteert een serie van 27 casestudies over verschillende aanpakken die 
gebruikt zijn om landbouwgrond zo te beheren dat wordt bijgedragen aan de 
instandhouding van habitats en soorten van communautair belang in de verschillende 
Lidstaten. 



 

 4 

 

1. INLEIDING 
 
1.1 Landbouw door de eeuwen heen  

De gevarieerde Europese landbouwpraktijken hebben aanzienlijke effecten gehad op het 
platteland en hebben een ingewikkeld patroon van halfnatuurlijke habitats gevormd dat de 
huidige landschappen kenmerkt.  Ze dragen bij aan de specificiteit van het Europese 
platteland, zowel vanuit een cultureel als vanuit een biodiversiteitsoogpunt.  Momenteel is 
de helft van het Europese grondgebied landbouwgrond en is landbouw de voornaamste 
economische activiteit in de meeste plattelandsgebieden. Het houdt het platteland levend 
en speelt een essentiële rol in de plaatselijke economie.   
 
Natuurlijk is landbouw door de jaren heen ingrijpend veranderd. Sinds de jaren 50 worden 
landbouwers aangezet tot intensifiëring en modernisering van hun landbouwpraktijken 
indien mogelijk, om hun productie en de efficiëntie te verhogen. Monocultuur werd 
geïntroduceerd, velden vergroot, veeteeltbedrijven ontwikkeld en pesticiden en 
meststoffen werden toegepast.  Hierdoor is in de afgelopen 60 jaar een groot gedeelte van 
de extensieve landbouwgrond verdwenen of veranderd. 
 
Niet alle landbouwgrond was echter geschikt voor dit intensifiëring- en mechanisatieproces. 
In vele delen van de EU is de plaatselijke grond niet geschikt voor dergelijke intensieve 
activiteiten. De hellingen zijn te steil, de grond te arm, het gebied te afgelegen enz. De 
plaatselijke structuur van landbouwbedrijven en de grondverdeling maken het ook moeilijk 
om aanzienlijke wijzigingen in de landbouw aan te brengen.  
 
Daarom worden significante delen van de EU nog steeds extensief bebouwd, op een manier 
die aan plaatselijke omstandigheden is aangepast. Hier is de landbouw meestal in handen 
van kleine plaatselijke landbouwbedrijven in plaats van grote agrobedrijven. Maar ze 
vormen geen minoriteit. Kleinschalige en extensieve landbouwbedrijven vormen nog steeds 
een significant deel van de 14 miljoen landbouwers in de EU.  
 
Hoewel ze niet zo productief zijn als de moderne grootschalige landbouwbedrijven, vormen 
deze landbouwsystemen een vitaal onderdeel van het Europese plattelandsgebieden en 
spelen uit dien hoofde een essentiële sociale, economische en milieurol in de EU.  Ze 
vertegenwoordigen een aanzienlijke bron van plaatselijke werkvoorziening en inkomen, 
voorkomen ontvolking van het platteland en houden plattelandsgemeentes levend. Ze 
vormen een essentiële bron van voedsel en producten in vele afgelegen 
plattelandsgebieden. En ze spelen een belangrijke rol in de instandhouding van de rijke, 
gevarieerde Europese biodiversiteit. 
 
Ondanks hun sociaaleconomische belang is de levensvatbaarheid van extensieve 
landbouwbedrijven door de jaren heen blijven dalen. In vele delen van de EU hebben 
landbouwers hun land moeten verlaten en ergens anders andere inkomensbronnen moeten 
zoeken, met vernietigende sociale en economische gevolgen voor de betreffende 
plattelandsgebieden. In de afgelopen decennia hebben aanzienlijke plattelandsgebieden in 
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de EU de gevolgen van leegloop ondergaan. Er bestaan ook redelijke verwachtingen dat het 
verlaten van landbouwgronden in Europe, vooral in extensieve begraasde gebieden, in de 
komende decennia zal doorgaan.  
 
Het verlaten van land wordt enigszins verzacht door het Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) dat milieuvriendelijke landbouwpraktijken en plattelandsgemeentes 
in marginale/minder productieve landbouwgebieden steunt en eist dat landeigenaren 
landbouwgrond in ‘goede landbouw- en milieuconditie’ houden om GLB-betalingen te 
ontvangen. 
 
1.2 Herzieningen van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid  

Het is essentieel dat de gemeenschap de landbouwers die hun land beheren op een manier 
die compatibel is met de natuurlijke omgeving en deze steunt, hiervoor erkenning krijgen. 
Zoals hierboven geïllustreerd, spelen ze niet alleen een essentiële rol in het behoud van de 
sociaaleconomische structuur en milieukwaliteit van de Europese plattelandsgebieden, ze 
leveren ook een uitgebreide serie publieke milieugoederen en diensten aan de samenleving. 
 
Deze belangrijke rol moet duidelijk weergegeven worden in en gesteund worden door 
passende beleidsverbintenissen op alle overheidsniveaus. Het Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) heeft hierin ook een belangrijke rol te spelen. Door de jaren heen 
hebben achtereenvolgende herzieningen het belang van steun en stimuli aan dit belangrijke 
onderdeel van de landbouwgemeenschap steeds meer erkend - vooral door de versteviging 
van de plattelandsontwikkelingsmaatregelen onder Pijler 2. Dit heeft onder andere als doel 
om boeren die onder moeilijke landbouwomstandigheden leven en werken economisch 
levensvatbaar te houden en te helpen om milieuvriendelijke producten te blijven 
produceren die in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving.   
 
Bovendien heeft de ontkoppeling van landbouwsubsidies van de productie en de introductie 
van randvoorwaarden op grond van het GLB ertoe geleid dat landbouwers eenvoudiger 
kunnen voldoen aan de marktvoorwaarden, terwijl aan basisnormen voor het milieu wordt 
voldaan. 
 
Dit betekent niet dat de algemene trend van intensifiëring en verhoogde specialisering en 
mechanisatie zal stoppen (vooral in de nieuwere Lidstaten, waar landbouwstructuren en 
systemen blijven veranderen in reactie op de markt) maar er bestaat ook een hoge politieke 
vraag in de huidige samenleving, vooral bij gebruik van publieke fondsen, om  meer nadruk 
te leggen op het feit dat landbouwers niet alleen voedselproducenten zijn maar ook 
bewakers zijn van ons platteland, die voorzien in een grote hoeveelheid 
ecosysteemgoederen en diensten voor het nut van de samenleving en het behoud van onze 
natuurlijke omgeving.  
 
In dit kader moet de rol van landbouwers die hun land op een milieuvriendelijke manier 
beheren, die is aangepast aan de plaatselijke omstandigheden, niet genegeerd worden in de 
rush naar steeds meer efficiëntie en productiviteit in de landbouw.  
 



 

 6 

1.3 Beleidsverbintenissen van de EU en lidstaten met betrekking tot biodiversiteit 

Eeuwenlange, gevarieerde tradities in de landbouw hebben een complex patroon van 
halfnatuurlijke habitats in het landschap gecreëerd en hiermee een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de biodiversiteit.  Deze habitats hebben een uitgebreide serie dier- en 
plantensoorten aangetrokken. Sommige zijn bekend, zoals de kwartelkoning (Crex crex) en 
de witte ooievaar (Ciconia ciconia), maar vele andere, minder bekende soorten zoals het 
Donker pimpernelblauwtje (Maculinea nausithous) en vele orchideeënsoorten hebben zich 
ook in deze halfnatuurlijke habitats gevestigd. 
 
Het overleven van deze soorten is nu geheel afhankelijk van aan de plaatselijke 
omstandigheden aangepaste extensieve landbouwsystemen en activiteiten. In de afgelopen 
50 jaar is de biodiversiteit van landbouwgrond echter ingrijpend veranderd, door de 
gecombineerde effecten van intensifiëring van de landbouw en verwaarlozing van grond.  
Momenteel is nog slechts ongeveer 25-25% van de vroegere Europese landbouwzones met 
grote natuurlijke waarde over. De vogelpopulaties op landbouwgrond zijn ook met ongeveer 
50% gedaald sinds 1980 maar zijn sindsdien stabiel gebleven, terwijl de vlinderpopulaties op 
landbouwgrond met 70% zijn gedaald sinds 1990 en nog geen tekenen van herstel tonen 
(Van Swaay et al 2010). 
 
Na de constatering van deze alarmerende daling van de Europese biodiversiteit hebben de 
EU-lidstaten twee belangrijke EU-wetten aangenomen - De habitatrichtlijn7 en de 
vogelrichtlijn8 - om de waardevolste soorten en habitats in Europa te beschermen binnen 
hun hele natuurlijke verspreidingsgebied in de EU. Het algemene doel van de vogelrichtlijn is 
het behoud en herstel van de populaties van alle in de natuur voorkomende wilde 
vogelsoorten in de EU op een niveau dat hun overleven op lange termijn garandeert. De 
habitatrichtlijn heeft een soortgelijk doel als de vogelrichtlijn, maar voor een aantal andere 
diersoorten dan vogels en bepaalde habitattypen.  
 
Beide richtlijnen dekken niet alle dier- en plantensoorten in Europa (dus niet de heel 
Europese biodiversiteit). Ze richten zich in plaats daarvan op een subserie van rond 2000 
soorten (van de ongeveer 100.000 of meer in Europa voorkomende soorten) - die zo 
zeldzaam of bedreigd zijn dat ze urgent bescherming nodig hebben om hun uitsterven te 
voorkomen. Deze worden vaak soorten van communautair belang of EU-belang genoemd. 
 
De twee richtlijnen eisen dat Lidstaten meer doen dan eenvoudig de verdere verslechtering 
van de situatie van deze soorten en habitattypen van communautair belang voorkomen. Ze 
moeten ook maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ze een gunstige staat van 
instandhouding bereiken in hun hele natuurlijke verspreidingsgebied binnen de EU. Het feit 
dat een habitat of soort niet bedreigd wordt (bijv. geen gevaar voor uitsterven aanwezig is) 
betekent niet altijd dat deze zich in een gunstige staat van instandhouding bevindt.  
 

                                                      
7 Richtlijn van de Raad 92/43/EEC inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 
Geconsolideerde versie 1. 1. 2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
8 Richtlijn 2009/147/EC van de Raad inzake de bescherming van wilde vogels, gecodificeerde versie van Richtlijn 
79/409/EEC. Beschikbaar op http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
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Deze twee EU-natuurrichtlijnen vormen de hoekstenen van het biodiversiteitsbeleid van de 
EU. In 2012 stelt de EU zichzelf het doel van het stopzetten van het verlies van biodiversiteit 
en de verslechtering van ecosysteemdiensten in de EU tegen en het herstel hiervan voor 
zover mogelijk, terwijl de bijdrage van de EU aan het voorkomen van het verlies van de 
wereldwijde biodiversiteit verhoogd moet worden.   
 
Dit weerspiegelt de sterke politieke verbintenissen van Europese Staatshoofden en 
overheden en zet biodiversiteit hoog op de Europese politieke agenda.  De strategie inzake 
biodiversiteit van de EU9 die in 2012 werd aangenomen, identificeert zes belangrijke 
doelgebieden waar actie wordt vereist om de belangrijkste druk op natuur- 
ecosysteemdiensten in de EU aan te pakken. Een van de zes doelen is de verhoging van de 
bijdrage van landbouw en bosbouw aan de biodiversiteit. 
 
De strategie van de EU inzake biodiversiteit tot 2020 

De strategie van de EU inzake biodiversiteit tot 2020 streeft ernaar de verslechtering van de staat 
van alle soorten en habitats op grond van de Europese milieuwetgeving stop te zetten en een 
aanzienlijke en meetbare verbetering van die staat te bereiken. De strategie streeft ernaar de 
integratie in belangrijke sectoren te verbeteren, vooral door doelen en acties om de positieve 
bijdrage van landbouw, bosbouw en visserij aan het behoud en duurzaam gebruik van de 
biodiversiteit te verbeteren. Wat landbouw betreft, zullen bestaande instrumenten op grond van het 
GLB aan dit doel bijdragen. De strategie streeft ook naar verbetering van de verbindingen tussen 
Natura 2000-gebieden en de omgeving door de ontwikkeling van groene infrastructuren.  

Doel 1 
De verslechtering van de staat van alle soorten en habitats op grond van de Europese 
milieuwetgeving stopzetten en een aanzienlijke en meetbare verbetering van die staat bereiken, 
tegen 2020, vergeleken met de huidige beoordelingen: (i) 100% meer habitatbeoordelingen en 50% 
meer soortenbeoordelingen op grond van de habitatrichtlijn tonen een verbeterde staat van 
instandhouding aan; en (ii) 50% meer soortenbeoordelingen op grond van de vogelrichtlijn tonen 
een stabiele of verbeterde staat aan.  

Doel 2 
Tegen 2020 zijn ecosystemen en de bijbehorende diensten behouden en verbeterd door groene 
infrastructuren en het herstel van minstens 15% van de beschadigde ecosystemen. 

Doel 3 
A) Landbouw: Tegen 2020, landbouwgebieden maximaliseren, waaronder grasland, akkerland en 
permanente gewassen die op grond van het GLB onder biodiversiteitsmaatregelen vallen, om de 
instandhouding van de biodiversiteit te garanderen en een meetbare verbetering te bereiken van de 
staat van instandhouding van soorten en habitats die afhankelijk zijn van of beïnvloed worden door 
landbouw en de levering van ecosysteemdiensten in vergelijking met de resultaten EU2010, om bij 
te dragen aan de verbetering van duurzaam beheer. 

De Europese Commissie heeft ook benadrukt dat doeltreffend beheer en herstel van onder 
Natura 2000 beschermde gebieden essentieel is voor het bereiken van het 
biodiversiteitsdoel EU 2020. 

                                                      
9 De integrale tekst van de strategie van de EU inzake biodiversiteit is beschikbaar op: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7[1].pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
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1.4 Het Natura 2000-netwerk  

De opbouw van een Europees Natura 2000-netwerk is een centraal element van de 
natuurrichtlijnen. Het omvat gebieden van communautair belang (SCI) die zijn aangewezen 
op grond van de habitatrichtlijn en speciale instandhoudingsgebieden (SAC) die zijn 
aangewezen op grond van de vogelrichtlijn (gezamenlijk de Natura 2000-gebieden 
genoemd). In Hoofdstuk 3 wordt verder uitgelegd hoe deze gebieden moeten worden 
beheerd en beschermd.  

Meer dan 26.000 gebieden zijn tot nu toe in het Natura 2000-netwerk opgenomen. Samen 
vormen ze ongeveer 18% van het land in de EU en aanzienlijke mariene zones.  Maar Natura 
2000 is geen systeem van strikte natuurgebieden, het hanteert een andere aanpak die 
erkent dat mensen een integraal deel vormen van de natuur en dat samenwerking tussen 
beide de beste aanpak is. 
  

 
 
1.5 Samenwerking tussen landbouwers en de samenleving  

Het belang van landbouwers voor het Natura 2000-netwerk wordt weerspiegeld in het feit 
ongeveer 40% van het totale gebied binnen Natura 2000 wordt gevormd door 
landbouwgrond. Omdat een hoog niveau van biodiversiteit meestal samengaat met een lage 
landbouwproductiviteit, bevindt de meeste landbouwgrond in Natura 2000 zich in relatief 
marginale landbouwgebieden. Typische voorbeelden zijn alpenweiden en grasland, steppen, 
open heide en nat grasland.  
 
In sommige van deze gebieden zijn de bestaande landbouwsystemen en activiteiten 
waarschijnlijk al compatibel met de instandhouding van de soorten en habitats waarvoor dit 
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gebied onder Natura 2000 is aangewezen. De nadruk zal hier dan ook vallen op het vinden 
van manieren om deze landbouwpraktijken te blijven ondersteunen en de betreffende 
landbouwers naar waarde te erkennen. In andere gebieden zijn traditionele 
landbouwpraktijken soms al stopgezet of veranderd in andere landbouwpraktijken die 
minder compatibel zijn met de natuur. In deze gevallen zal het nodig zijn om manieren te 
vinden om compatibele landbouwsystemen opnieuw te introduceren of bestaande 
activiteiten aan te passen zodat deze weer bijdragen aan de instandhouding van de habitats 
en soorten van communautair belang waarvoor het gebied is aangewezen.  
 
Hiervoor is een sterke samenwerkingsaanpak nodig tussen de betreffende landbouwers, de 
overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor zowel het landbouw- als het natuurbeleid 
en de civiele samenleving in brede zin. Dit richtsnoer beoogt te illustreren hoe deze 
samenwerking voor het algemeen belang kan worden ingezet. Het geeft een overzicht van 
de belangrijkste problemen waar rekening mee moet worden gehouden met betrekking tot 
de relatie tussen landbouw en Natura 2000 en presenteert een serie praktische ideeën, 
voorbeelden en aanbevelingen over het beheer van landbouwgrond binnen Natura 2000-
gebieden, op basis van bestaande goede praktijken uit de hele EU.  
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2. LANDBOUWGROND IN NATURA 2000 

Wat zult u in dit hoofdstuk vinden? 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de rol die verschillende landbouwsystemen en -
activiteiten spelen in de ondersteuning van de instandhouding van Natura 2000-habitats en -
soorten. Het legt uit welk type landbouwgrond opgenomen is in het Natura 2000-netwerk en 
identificeert de habitats en soorten die beschermd worden op grond van de twee EU-
natuurrichtlijnen die specifiek verband houden met landbouwpraktijken. Het bekijkt de 
voornaamste druk op en dreigingen binnen de landbouwcontext en hoe de verschillende 
aspecten van landbouwbeheer de instandhouding ervan kunnen beïnvloeden. 
 
 
2.1 Welke type landbouwgrond is opgenomen in Natura 2000?  

Landbouwecosystemen10 vertegenwoordigen gemiddeld 38% van de totale oppervlakte van 
het Natura 2000-netwerk in de EU (EEA, 2010), en Natura 2000-gebieden omvatten 10,6% 
(of 22,2 miljoen ha) van de totale landbouwgrond in de EU-27 (zie Afbeelding 2.1). 

Afbeelding 2.1 Aandeel landbouwgrond binnen Natura 2000 
Let op: de percentages OCG onder Natura 2000 zijn schattingen van Corine Land Cover-klassen. 
Bron: European Commission, 2013a.  
 

 
 

                                                      
10 In deze paragraaf omvatten ‘landbouwecosystemen’ de volgende CORINE Land Cover (CLC)-klassen: 

- Regelmatig bebouwd land, waaronder niet-geïrrigeerde akkers (CLC-klasse 211), permanent geïrrigeerd land (212), 
rijstvelden (213), wijngaarden (221), fruitboomgaarden en kleinfruitgaarden (222), olijfboomgaarden (223), weiland 
(231) en eenjarige en permanente gewassen (241). 

- Gemengd bebouwd land: complexe cultuurpatronen (242), landbouwgrond met aanzienlijke zones natuurlijke 
vegetatie (243) en boslandbouwgebieden (244). 

- Halfnatuurlijke gebieden met mogelijk extensieve landbouwpraktijken: natuurlijk grasland (321), woeste grond en 
heidevelden (322), sclerofyle vegetatie (323). 
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Er moet worden opgemerkt dat de term ‘landbouwgrond’ in deze context veel breder is dan 
de zone die in andere contexten als oppervlakte cultuurgrond (OCG) wordt aangemerkt, 
zoals in Communautaire Farm Structure Surveys (FSS) en gewasstatistieken11. 

De meeste landbouwgrond in Natura 2000 werd beheerd door extensieve 
landbouwsystemen, en het voortbestaan hiervan is dan ook sterk afhankelijk van het 
voortzetten van dergelijke landbouwsystemen (zie kader 2.1). De nadruk ligt dan ook op de 
bevordering van positieve instandhoudingsmaatregelen binnen landbouwsystemen die 
zowel ecologisch als economisch duurzaam zijn. De laagintensieve landbouwsystemen 
binnen Natura 2000 hebben zich door de tijd heen ontwikkeld, met bedrijfsstructuren en de 
landbouwpraktijken die zorgvuldig zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden.  
Grofweg zijn dit:  

o Veeteeltsystemen waarin de weidegrond voornamelijk bestaat uit halfnatuurlijke 
vegetatie, waaronder weilanden, heidevelden en struikgewas;  

o Laagintensieve akkerbouwsystemen (bijvoorbeeld op arme grond, zoute of met water 
doortrokken zones, of in afgelegen gebieden), vaak afwisselend met halfnatuurlijk 
braakliggend land;  

o Laagintensieve permanente gewassen, zoals oude, traditioneel beheerde boomgaarden 
en olijfboomgaarden; en  

o Gemengde landbouwsystemen met akkerland en/of permanente teelt en vee. Dergelijke 
landbouwsystemen omvatten ook landbouwgrond met een mozaïek van laagintensieve 
landbouw en waardevolle landschappelijke kenmerken, die een hoge diversiteit aan 
soorten kunnen herbergen.  

 
Laagintensieve veeteeltsystemen worden vaak in Natura 2000-gebieden gevonden omdat 
ze grote gebieden halfnatuurlijke weiden en grasland, heide en struikgewas onderhouden, 
die het leefgebied vormen van vele plant- en diersoorten van communautair belang en het 
landschap van onze hoger gelegen gebieden, bergen en andere zones vormen. Soorten als 
de alpenmarmot (Marmota marmot latirostris) en zeldzame vlindersoorten (bijv. Colias 
myrmidone en Erebia calcaria) worden aangetroffen op exensief begraasde bergweiden. 

Laagintensieve akkerbouwsystemen als droge graanvelden worden vaak als Natura 2000-
gebieden aangewezen omdat ze zeer zeldzame en ernstig bedreigde soorten onkruid, 
zoogdieren als de Roemeense hamster (Mesocricetus newtoni) en de siesel (Spermophilus 
citellus) en grote populaties wereldwijd bedreigde vogelsoorten waaronder de grote trap 
(Otis tarda) en de kleine torenvalk (Falco naumanni) steunen. De braakliggend 

                                                      
11 In landbouwstructuurenquêtes (FSS) is de oppervlakte cultuurgrond (OCG) de totale oppervlakte aan akkerland, 
permanente gewassen en moestuinen van een bedrijf, onafhankelijk van het type eigendom en of het gebruikt wordt als 
onderdeel van gemeenschapsgrond. OCG omvat geen ongebruikte landbouwgrond, bosgrond en grond die wordt 
ingenomen door gebouwen, erf, paden, vijvers enz. OCG is ook gedefinieerd in de context van gewasstatistieken 
(Verordening van de Raad (EEG) Nr. 837/90 van 26 maart 1990 en verordening van de Raad (EEG) Nr. 959/93 van 5 april 
1993) als respectievelijk 1) Gebied met graanverbouw voor elke groep granen en voor elke willekeurige graansoort (zoals 
aangegeven in de bijlagen), waarvan de productie hoger is dan 50.000 ton/jaar en 2) Gebieden met akkerland, permanent 
grasland, permanente culturen en andere onderdelen van de OCG met uitzondering van akkerland (land met culturen 
anders dan granen). Permanent grasland omvat ook delen van de OCG buiten landbouwbedrijven. Er bestaan momenteel 
aanzienlijke verschillen tussen de OCG gebaseerd op de landbouwstructuurenquêtes en de oogststatistieken door de 
verschillende definities die in de enquêtes gegeven worden. 
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landcomponent van deze akkerbouwsystemen is een essentieel onderdeel van hun 
natuurlijke waarde, evenals de lichte en heterogene vegetatiestructuur van culturen en 
braakliggend land. 

Laagintensieve bosveeteeltsystemen waarin akkerbouwgewassen en veeteelt 
gecombineerd worden met bomen, zoals dehesa en montado, zijn landbouwsystemen met 
unieke kenmerken die vele soorten van communautair belang steunen, zoals de Iberische 
smaragdhagedis (Lacerta schreiberi) en de Spaanse keizerarend (Aquila adalberti). 

Laagintensieve permanente culturen, waaronder fruit- en notenboomgaarden, 
olijfboomgaarden en wingaarden, zijn vaak in Natura 2000-gebieden te vinden omdat hun 
structuren rijkdom, waaronder mozaïeken van terrassen, heggen, grasland en andere 
halfnatuurlijke vegetatiekenmerken een passende omgeving vormen voor veel soorten die 
oorspronkelijk aanwezig waren in open bosgrond en/of rotsachtige omgevingen. 
Traditionele boomgaarden zijn geschikt voor soorten met een groot leefgebied die een 
complexe omgeving nodig hebben als de kamsalamander (Triturus cristatus) en voor 
saproxylische insecten die afhankelijk zijn van rottend hout als het vliegend hert (Lucanus 
cervus). Veel vogelsoorten zijn aanwezig op permanente culturen, waaronder de Griekse 
spotvogel (Hippolais olivetorum). Vleermuizen als de kleine hoefijzerneus (Rhinolophus 
hipposideros) voeden zich in traditionele boomgaarden. Laagintensieve permanente 
culturen hebben ook een landschappelijke, culturele en historische waarde. 

Een aantal Natura 2000-soorten zijn ook te vinden op intensief beheerde landbouwgrond. 
Hieronder zijn een aantal overwinterende soorten ganzen en zwanen van internationaal 
belang zoals de branta (Branta leucopsis) en de wilde zwaan (Cygnus cygnus) die in de 
winter op intensief grasland en graanteelt grazen De Europese hamster (Cricetus cricetus) 
die voorkomt op de lijst in bijlage IV van de habitatrichtlijn en als zodanig onder artikel 12 
strikt beschermd dient te worden, komt voor op akkerland waar voldoende voedsel, 
voldoende bescherming in de cultuur en de onbebouwde vegetatieranden voorhanden is.  
 
Kader 2.1 De relatie tussen landbouwgrond met een grote natuurlijke waarde en Natura 
2000 

Het concept van landbouwgrond met een grote natuurlijke waarde (HNV) is in heel Europe 
opgenomen in het landbouwbeleid. Landbouwgrond met een grote natuurlijke waarde (HNV) omvat 
de gebieden in Europa waar landbouw een belangrijk (meestal dominant) grondgebruik is en waar 
deze landbouw verband houdt met een grote diversiteit aan soorten of habitats of deze steunt, 
en/of verband houdt met de aanwezigheid van soorten van Europees, en/of nationaal en/of 
regionaal instandhoudingsbelang of deze steunt, of beide (Beaufoy & Cooper, 2008; Cooper et al, 
2007; Oppermann et al, 2012).  Binnen deze definitie worden drie categorieën HNV-landbouwgrond 
onderscheiden: 
• Type 1: landbouwgrond met een hoog aandeel halfnatuurlijke vegetatie 
• Type 2: landbouwgrond met een mozaïek van laagintensieve landbouw en natuurlijke en 

structurele elementen, zoals perceelranden, heggen, stenen muren, stukken bosgrond of 
struikgewas, stroompjes enz. 

• Type 3: Landbouwgrond die zeldzame soorten of een hoog aandeel van de Europese- of 
wereldpopulatie steunt.  

In de praktijk bestaat een aanzienlijk overlapping tussen HNV-landbouwgebieden en landbouwgrond 
in Natura 2000, omdat HNV type 3 geïdentificeerd is op basis van informatie uit het Natura 2000-
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netwerk en Belangrijke vogelgebieden (ZICO), Belangrijke vlindergebieden en andere passende 
gegevens over de nationale biodiversiteit (zie Paracchini et al 2008 voor meer details). 
Beide concepten onderscheiden zich echter duidelijk van elkaar. HNV-landbouwgrond is een breed 
concept dat alle biodiversiteit dekt en zonder juridische waarde. Natura 2000 echter is gebonden 
aan de EU-wetgeving.  Landbouwgebieden worden pas opgenomen in Natura 2000 als ze van 
essentieel belang zijn voor een of meerdere van de op grond van de habitatrichtlijn of de 
vogelrichtlijn beschermde soorten en habitats in de EU (dat wil zeggen dat niet alle gebieden waar 
de soorten en habitats aanwezig zijn, worden opgenomen in Natura 2000 - zie Hoofdstuk 3). Na 
opname in Natura 2000 hebben Lidstaten de wettelijke verplichting om deze gebieden zo te beheren 
dat de instandhouding van de soort- en habitattypen waarvoor het gebied aangewezen is, verzekerd 
wordt. 
 
Zie Hoofdstuk 4 voor meer details over landbouwsystemen en het beheer van habitats en 
soorten. 
 
2.2 Welke habitats en soorten van Gemeenschapsbeleng zijn hierbij betrokken?  

Vele van de Natura 2000-habitats en -soorten van communautair belang die beschermd 
worden op grond van de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn zijn afhankelijk van of houden 
verband met landbouwpraktijken (zie tabel 2.1). Daarom krijgen ze in dit richtsnoer speciale 
aandacht en worden ter vereenvoudiging ‘belangrijke landbouwhabitats’ en ‘belangrijke 
landbouwsoorten’ genoemd.  
 
Er moet worden opgemerkt dat op grond van de bepalingen van de habitatrichtlijn alleen de 
belangrijkste kerngebieden voor deze habitattypen en soorten worden opgenomen in 
Natura 2000, niet alle gebieden waarin deze aanwezig zijn. Zoals tabel 2.1 illustreert wordt 
van sommige habitattypen slechts 20-30% van hun totale oppervlakte beschermd door het 
Natura 2000-netwerk. 
 

2.2.1 Belangrijke landbouwhabitats van communautair belang 

In bijlage I van de habitatrichtlijn worden 58 habitattypen opgesomd (waarvan 23 prioritaire 
habitattypen12) die beschouwd worden als belangrijke landbouwhabitats omdat ze 
afhankelijk zijn van of in verband staan met extensieve landbouwpraktijken. Ze worden 
opgesplitst in acht grote habitatgroepen (Europese Commissie, 2013). Deze worden 
hieronder kort beschreven. Bijlage A bevat meer gedetailleerde informatie over elk 
habitattype. 
 
Meer dan een derde van deze habitats (24) wordt beschouwd als geheel afhankelijk van 
passende landbouwpraktijken (Halada et al, 2011). Dit zijn habitats waar de 
soortensamenstelling vele decennia of eeuwenlang aan selectie onderhevig is geweest en 
overeenkomt met zowel de omstandigheden in het gebied als het type en de intensiteit van 
het menselijke beheer. Zowel stopzetting als aanzienlijke wijzigingen in de intensiteit van dit 
                                                      
12 De habitatrichtlijn identificeert een subset van 72 bijlage I-habitats als prioritaire habitattypen omdat deze met 
verdwijning bedreigd worden en omdat de Gemeenschap hiervoor een bijzondere verantwoordelijkheid draagt, gezien het 
aandeel van hun natuurlijke verspreidingsgebied dat binnen de EU valt. Een subset van bijlage II-soorten is op een 
dergelijke manier geïdentificeerd als prioritaire soorten omdat de Gemeenschap hiervoor een bijzondere 
verantwoordelijkheid draagt. 
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beheer veroorzaken (meestal onomkeerbare) wijzigingen in de habitatstructuur en de 
soortensamenstelling.  
 
De andere 234 habitats worden beschouwd als gedeeltelijk afhankelijk omdat het beheer 
het bestaan van de habitat verlengd door opvolging te blokkeren of een vergroot gebied van 
de habitatspreiding vergroot/behoudt. Sommige habitats zijn slechts gedeeltelijk afhankelijk 
voor een aantal subtypen of een gedeelte van de spreiding ervan.  Een aantal zeldzame 
primaire habitats in extreme klimaatomstandigheden moet beschermd worden tegen elk 
landbouwgebruik.  
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Kwelderweide aan de Atlantische kust met Limonium spp.  
(Foto: Dr J.P. Doody) 

 
Vastgelegde kalkhoudende duinen in Sefton 

Coast 
(Foto: John Houston) 
 
 

 
Noord-Atlantische vochtige heide in New 
Forest, Engelend (Foto: Steve Humble) 

 
Jeneverbes-matorral in midden-Italië  
(Foto: nationaal park Foreste Casentinesi) 

Kust- en halofytenhabitats 
Kwelderweiden en moerassen aan de Atlantische 
kust, de Noordzee en de boreale kust werden vaak 
traditioneel begrazen en zouden beschadigen door 
weelderige vegetatie indien de begrazing werd 
stopgezet.  Kwelderweiden en moerassen in het 
binnenland worden ook seizoensmatig begraasd.  
 
o Zandduinen aan de kust en binnenlandse duinen 
 

Vastgelegde duinen met grasland en struikgewas zijn 

vaak afhankelijk van extensieve begrazing om 
opvolging stop te zetten en een open habitat te 
behouden. Machair is een specifiek zanderig 
kustlandschap dat ontstaan is door eeuwenlange 
laagintensieve begrazing en roterende culturen. 
Binnenlandse duinen en zanderige heide met gras en 
struikgewas hebben grootschalige extensieve 
begrazing of maaien en kleinschalige verstoringen 
nodig om een bepaald niveau van verstoring te 
behouden en het struikgewas te beperken. 
 
o Heide en struikgewas op matige breedte en 

boreale heide en struikgewas 
 

Droge heidevelden zijn halfnatuurlijke habitats die zijn 
ontstaan uit bosgebieden via een langdurige begrazing 
en afbranden. Historisch gezien werden deze in 
gemengde landbouwsystemen gebruikt voor 
permanente begrazing. Ze leverden ook brandstof, 
ligmateriaal voor het vee, wintervoer, dakbedekking 
en zelfs materiaal voor wegenbouw. Vochtige 
heidevelden worden soms extensief begraasd maar 
zijn bijzonder gevoelig voor schade bij overbegrazing. 
Alpenheide werd traditioneel seizoensgewijs begraasd 
onder een verweidingssysteem en door grazende wilde soorten. Boreale heide wordt door 
rendieren begraasd. 
 
o Sclerophyl struikgewas (matorral) 
 

Sclerophyle struikhabitats komen ook rond de 
Middellandse zee voor. Een aantal stukken natuurlijke 
vegetatie bedekken gebieden met extreme 
omstandigheden, en deze moeten met rust gelaten 
worden. Maar de meeste zin secundaire habitats 
gevormd door de vernietiging van eikenbossen en 
achtereenvolgende eeuwen van open begrazing met 
schapen en geiten en regelmatig branden. 
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Soortrijke graslanden in Tsjechië  
(Foto: Nationaal Park Krkonoše) 

 
Alkalische moerassen met veenpluis 
(Foto: Viera Šefferová Stanová) 

 
Naakte kalkhoudende rotsbodem in de Burren 
(Ierland) 
(Foto: Sharon L. Parr) 

 
Bosgrasland in Zweden  
(Foto: Jens Johannesson) 

Jeneverbesbegroeiing op heide of kalkhoudend grasland bijvoorbeeld komt uitgebreid voor 
in bijna alle Europese regio’s en is afhankelijk van extensieve begrazing om zijn 
kenmerkende mozaïek van struikgewas en grasland te behouden. 
 
o Natuurlijk en seminatuurljik grasland 
 

Europees grasland bestaat uit een uitbreide serie 
typen en subtypen, van bijzonder droog, dun 
begroeid natuurlijk grasland tot alluviale weiden en 
natte Molinia -weiden en van alpenweiden tot 
dehesa’s met groene eiken (Quercus) tot steppen. 
De bijbehorende beheerssystemen en tradities 
variëren ook sterk. Hooiweiden zijn het wijdst 
verspreid. 
 
o Veenpoelen en moerassen 
 

De meeste veenpoelen zijn bijzonder voedselarm 
en gevoelig voor begrazing. Vele worden dan ook 
niet begraasd en als ze wel begraasd worden, moet 
dit bijzonder zorgvuldig beheerst worden. 
Moerassen worden gewoonlijk niet voor landbouw 
gebruikt, maar sommige niet te natte 
moerashabitattypen worden gebruikt voor lichte 
begrazing of het oogsten van ligmateriaal voor het 
vee. 
 
o Rotsachtige habitats 
 

Naakte kalkhoudende rotsbodem heeft begrazing 
en/of kappen nodig om open te blijven, en wordt 
begraasd als onderdeel van habitatmozaïeken met 
halfnatuurlijk grasland en struikgewas. Rotsachtige 
habitats kunnen ook deel uitmaken van 
uitgestrektere halfnatuurlijke habitatmozaïeken, 
bijvoorbeeld in alpenweiden of Noords Alvar-
grasland. 
 
o Bosgrasland en weiden 
 

De Fennoscandinavische bosgraslanden en weiden 
zijn overblijfselen van voorheen wijdverspreide 
landbouwsystemen van begrazing gemengd met 
verspreide bomen en struiken, die traditioneel 
geoogst werden voor veevoer. 
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Tabel 2.1 Belangrijke landbouwhabitats van communautair belang 

Code/bronnen: Agri dep = afhankelijk van landbouw (Halada et al (2011): 3 = Geheel afhankelijk van 
landbouwbeheer, 2 = Deels afhankelijk, 1 = deels afhankelijk maar alleen voor een aantal subtypen of een 
gedeelte van de spreiding. Prioriteit = Prioriteitsstatus volgens habitatrichtlijn bijlage I. % N2K = aandeel van 
de habitat dat beschermd is binnen Natura 2000-gebieden zoals opgesomd in de bijlage bij Dekking van 
habitats en soorten door het Natura 2000-netwerk in het Artikel 17-rapport (ETC/BD, 2008). % UFC: het 
aandeel van het habitatareaal* met een ongunstige instandhoudingsstaat werd berekend door de som van 
elke habitatbeoordeling per Lidstaat en biogeografische regio geklasseerd als in een algemene ongunstige 
instandhoudingsstaat bij elkaar op te tellen en deze waarde vervolgens te delen door het gerapporteerde 
totale habitatareaal (ETC/BD 2008 Artikel 17 database). % XX: Het aandeel van het habitatareaal* met een 
onbekende instandhoudingsstaat werd op dezelfde manier berekend. (Let op: dit veronderstelt dat het hele 
gebied met een ongunstig beoordeelde habitat in ongunstige staat is, terwijl in de rapportagerichtlijnen in 
Artikel 17 een bepaald aandeel in gunstige staat kan zijn hoewel de algemene staat als ongunstig wordt 
beoordeeld). * Exclusief Roemenië (RO) en Bulgarije (BG). Aanwezigheid van habitat in Roemenië en Bulgarije 
volgens de habitatcontrolelijst ETC/BD 13.  

LET OP: Door de toetreding van Kroatië is een aanvullende graslandhabitat afhankelijk van maaien 
toegevoegd: 6540 Submediterrane graslanden van de Molinio-Hordeion secalini 

Bron: Richtlijn van de Raad 2013/17/EU van 13 mei 2013 waarin bepaalde richtlijnen met betrekking tot het 
milieu worden aangepast om reden van de toetreding van de Republiek Kroatië 

Code Habitattype Agri 
dep 

Prioritaire 
habitat 

% N2K % UFC % XX 

1330 Atlantische kwelderweiden 1  65% 100% 0% 
1340 Binnenlandse kwelderweiden 2 * 51% 100% 0% 
1530 Pannonische kweldersteppen en kweldermoerassen 1 * 55% 100% 0% 
1630 Boreale Baltische kustweiden 2 * 71% 100% 0% 
2130 Vastgelegde kustduinen met schraalgrasland (grijze 

duinen) 
1 * 57% 95% 1% 

2140 Kalkarme vastgelegde duinen met Empetrum nigrum 1 * 58% 93% 0% 
2150 Atlantische kalkarme vastgelegd duinen (Calluno-

Ulicetea) 
1 * 41% 28% 72% 

2190 Vochtige duinvalleien 2  51% 93% 6% 
21A0 Machairs 3 * 27% 100% 0% 
2250 Kustduinen met Juniperus spp. 2 * 67% 76% 24% 
2310 Droge zandheiden met Calluna en Genista 1   68% 100% 0% 
2320 Droge zandheiden met Calluna en Empetrum nigrum 1   43% 99% 1% 
2330 Binnenlandse duinen met open Corynephorus- en 

Agrostis-graslanden 
1   43% 98% 2% 

2340 Pannonische binnenlandse duinen 3 * 29% 100% 0% 
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 3  36% 100% 0% 
4020 Vochtige heide van de gematigde Atlantische breedte 

met Erica ciliaris en Erica tetralix 
3 * 41% 16% 84% 

4030 Europese droge heide 3  37% 52% 47% 
4040 Droge Atlantische kustheide met Erica vagans 3 * 33% 63% 0% 
4060 Alpiene en boreale heide 1   73% 22% 4% 
4090 Inheemse Mediterrane bergheide met gorso 2   62% 2% 91% 
5120 Cytisus purgansformaties in de bergen 1   73% 0% 92% 
5130 Juniperus communis-formaties op heide of 

kalkhoudende graslanden 
2   30% 47% 7% 

                                                      
13 ETC/BD (2012) habitatcontrolelijst. http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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5210 Matorral met boomlaag van Juniperus spp. 1   65% 0% 86% 
5330 Thermo-mediterraan en pre-woestijnstruikgewas 1   69% 15% 77% 
5420 Sarcopoterium spinosum phrygana’s 2   85% 0% 6% 
5430 Inheemse phrygana’s van Euphorbio-Verbascion 2   79% 0% 7% 
6110 Rotsachtige kalkhoudende of basofiele Alysso-Sedion 

albi-graslanden 
1 * 57% 12% 78% 

6120 Graslanden op droge kalkhoudende zandgrond 2 * 18% 99% 1% 
6140 Kiezelhoudende Festuca eskia-graslanden in de 

Pyreneeën 
2   90% 64% 11 

6150 Kiezelhoudende alpiene en boreale graslanden 2   58% 10% 0% 
6160 Iberische berggraslanden met Festuca indigesta 2   68% 0% 100% 
6170 Alpiene en subalpiene kalkhoudende graslanden 2   64% 26% 31% 
6180 Macaronesische mesofiele graslanden 2   86% 100% 0% 
6190 Rotsachtige pannonische graslanden (Stipo-

Festucetalia pallentis) 
3   47% 63% 0% 

6210 Halfnatuurlijke droge graslanden en 
struikgewasfaciës op kalkhoudende substraten 
(Festuco-Brometalia) 

3   49% 49% 23% 

6220 Pseudosteppe met grassen en eenjarige Thero-
Brachypodietea 

3 * 60% 3% 82% 

6230 Soortrijke Nardus-graslanden, op kiezelhoudende 
substraten in berggebieden (en sub-bergebieden in 
continentaal Europa) 

3 * 37% 80% 2% 

6240 Sub-pannonisch steppengrasland 2 * 67% 100% 0% 
6250 Pannonische löss-steppengraslanden 3 * 39% 99% 1% 
6260 Pannonische zandsteppen 3 * 33% 100% 0% 
6270 Fennoscandinavische gevarieerde droge tot 

mesoïsche soortrijke graslanden 
3 * 22% 100% 0% 

6280 Noordse alvar en precambrische kalkrijke rotsvlaktes 3 * 54% 53% 0% 
62A0 Oostelijk submediterrane droge graslanden 

(Scorzoneratalia villosae) 
3   95% 91% 0% 

6310 Dehesa’s met groenblijvende Quercus spp. 3   65% 0% 98% 
6410 Molinia-weiden op kalkhoudende, veenachtige of 

kleiachtige slibgrond (Molinion caeruleae) 
3   35% 94% 4% 

6420 Grote mediterrane vochtige graslanden met Molinio-
Holoschoenion 

2   65% 3% 95% 

6430 Grote hydrofiele grasrandgemeenschappen op 
laagvlaktes en op montane tot alpiene hoogtes 

1  44% 77% 23% 

6440 Alluviale weiden in rivierdalen met Cnidion dubii 3   52% 100% 0% 
6450 Noordse boreale alluviale weiden 3   18% 100% 0% 
6510 Hooiweiden in laagvlaktes (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
3   46% 89% 6% 

6520 Hooiweiden in de bergen 3   51% 99% 1% 
6530 Fennoscandinavische bosweilanden 3 * 54% 100% 0% 
6540 Submediterrane graslanden van de Molinio-Hordeion 

secalini 
3  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

7210 Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en 
Caricon davallianae-soorten 

1 * 26% 71% 2% 

7230 Alkalische moerassen 2   43% 97% 0% 
8230 Kiezelhoudende rotsgrond met schraal grasland met 

Sedo-Scleranthion of Sedo albi-Veronicion dillenii 
1  34% 9% 82% 

8240 Naakte kalkhoudende rotsbodem 2 * 47% 27% 37% 
9070 Fennoscandinavische bosgraslanden 3   19% 100% 0% 
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Lycaena dispar (Foto: P. Dzierza) 

 
Iris humilis op zandgraslanden in 
Hongarije (Foto: Wikimedia Commons) 

2.2.2 Belangrijke landbouwhabitats van communautair belang 

Bijlage II van de habitatrichtlijn somt 197 soorten of ondersoorten op die verband houden 
met landbouwecosystemen of graslandecosystemen. Deze belangrijke landbouwsoorten14 
omvatten 115 planten, 48 ongewervelde dieren, 4 amfibieën, 89 reptielen en 21 zoogdieren. 
In bijlage I van de vogelrichtlijn worden 62 van de 195 opgesomde vogels als belangrijke 
landbouwsoorten beschouwd15. Alle 259 soorten worden in bijlage B van dit richtsnoer 
samen met hun habitatvoorkeuren beschreven. 
Een groot deel van deze belangrijke landbouwsoorten is voor hun overleven in de EU 
afhankelijk van de voortzetting van extensieve, traditionele landbouwpraktijken. De meeste 
van deze soorten (255 spp.) houden hoofdzakelijk verband met grasland, 11 soorten met 
extensieve akkerbouw en 30 soorten hebben beide landbouwsystemen nodig. 

o Planten  

Sommige van de plantensoorten op deze lijst zijn 
inheems in kleine gebieden waar ze het best beschermd 
worden door natuurgebieden, maar andere soorten 
waren tot kortgeleden wijdverspreid en zijn verminderd 
door het verlies van hun habitat en de traditionele 
extensieve landbouwpraktijken waar ze afhankelijk van 
waren. Deze lijst omvat akkerbouwonkruidsoorten die in 
heel Europe overvloedig en wijdverbreid voorkwamen, 
maar nu nog slechts in kleine populaties over zijn in 
gebieden waar nog steeds extensief graan wordt 
verbouwd. 

o Ongewervelde dieren 

De lijst met ongewervelde dieren in verband met 
grasland omvat 17 vlindersoorten en 8 motsoorten. Dit 
omvat vlinders die tot kortgeleden veel voorkwamen in 
hooiweiden, natte weiden (Molinia en moerasweiden) of 
kalkhoudende weilanden, maar waarvan de populaties 
drastisch geslonken zin door verlies van deze extensief 
bebouwde landbouwgrond. Hieronder zijn ook 
sprinkhanen en krekels, kevers en slakken die in 
halfnatuurlijke graslanden leven.  

                                                      
14 Het biodiversiteit referentierapport (EEA, 2010) definieerde belangrijke landbouwsoorten als de soorten die 
landbouwecosystemen en/of graslanden als voorkeurshabitat gebruiken. In de toelichtingen van het EEA leggen wordt 
uitgelegd dat het verband tussen soorten en hun habitats in drie categorieën wordt uitgedrukt: 

• Voorkeurshabitat: belangrijkste habitat van de soort, soorten gebruiken deze habitat gewoonlijk levenslang of het 
grootste gedeelte van de populatie is aan dit habitattype verbonden.  

• Geschikte habitat: habitat waarin de soort regelmatig voorkomt, maar die niet de voorkeurshabitat is, of de 
voorkeurshabitat is onmogelijk te bepalen (voor soorten die gewoonlijk in meerdere habitats voorkomen) 

• Incidentele habitat: soorten leven soms in dit habitattype, maar marginaal of een klein gedeelte van de populatie 
gebruikt deze habitat. 

15 Belangrijke landbouwvogelsoorten worden gedefinieerd als de soorten uit bijlage I vogelrichtlijn waarvan meer dan 10% 
van de Europese populatie in een of meerdere landbouwhabitattypen in ten minste één van hun seizoenen voorkomen 
(Tucker en Evans, 1997). Het aantal soorten dat elke habitat gebruikt, prioritaire soorten, verspreide soorten en soorten 
met een ongunstige staat worden opgesomd in bijlage B. 
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De spitssnuitadder (Vipera urisinii) wordt 
voornamelijk aangetroffen in open weiden 

  

 
Siesel (Spermophilus citellus) (Foto: MME-
archief) 

 
Witbuikzandhoen (Pterocles alchata) (Foto: 
J.M. Cereza) 

Amfibieën en reptielen 
De belangrijke landbouwamfibieën en -
reptielsoorten zijn vaak nauw verbonden aan 
gemengde landbouw-mozaïekgebieden met veel 
structurele elementen en kenmerken als vijvers, 
gestapelde muren en terrassen, en boomgaarden, 
wijngaarden en moestuinen. Andere 
amfibiesoorten leven zelfs in gewijzigde habitats, 
zoals de ondersoorten van de knoflookpad 
(Pelobates fuscus insubricus) die in rijstvelden van 
de Povlakte in Noord-Italië kan worden 
aangetroffen.  

o Zoogdieren 
Onder de belangrijke landbouwzoogdiersoorten 
zijn een aantal grote grazers die de weilanden 
gebruiken die gevormd zijn door 
seizoensgebonden of grootschalige extensieve 
veeteeltsystemen, zoals de twee gemssoorten 
(Rupicapra spp) op alpenweiden en de wisent 
(Bison bonasus) op graslandmozaïek met bos.  
Deze lijst omvat ook zoogdieren die in gemengde 
landbouw-mozaïeklandschappen met veel 
structurele elementen leven, waaronder de 
bunzing (Mustela putorius), de cabrerawoelmuis 
(Microtus cabrerae), de kleine hoefijzerneus 
(Rhinolophus ferrumequinum), de driekleurige muis 
(Sicista subtilis) en de twee sieselsoorten 
(Spermophilus citellus en Spermophilus suslicus). 

o Vogels  
Belangrijke landbouwvogelsoorten zijn soorten 
waarvan meer dan 10% van de Europese 
populatie ten minste een gedeelte van het jaar in 
een of meer landbouwhabitats wordt 
aangetroffen. Steppegraslanden zijn met name 
belangrijk omdat ze relatief zeldzaam zijn in de 
EU maar hier significante populaties van 32 
belangrijke landbouwvogelsoorten worden 
aangetroffen. Halfnatuurlijke mediterrane 
struikgewasgebieden en natte graslanden zijn 
ook bijzonder belangrijk voor vogels.  

Laagintensieve graanverbouw (pseudosteppe) is 
belangrijk voor vele vogelsoorten uit bijlage I. 
Typische landbouwhabitats zijn ook belangrijk 
voor een aantal veelvoorkomende algemene 
vogelsoorten van bijlage I, waarvan vele relatief 
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verspreid voorkomen. Hiervoor zijn instandhoudingsmaatregelen in een bredere 
landbouwomgeving vereist. 

2.3 Wat is de huidige instandhoudingsstaat van habitats en soorten die van landbouw 
afhankelijk zijn? 

Lidstaten moeten om de zes jaar rapporteren over de instandhoudingsstaat van habitats en 
soorten van communautair belang binnen hu grondgebied (zie kader 2.2). Het rapport over 
de periode 2001 tot 2006 concludeerde dat de meeste belangrijke Natura 2000-habitats en -
soorten die afhankelijk zijn van landbouw bedreigd blijven - lidstaten hebben 76% van de 
landbouwgrond beoordeeld als in ongunstige staat van instandhouding (ETC/BD, 2008; 
Europese Commissie, 2009). 

De vergelijking van beoordelingen van habitattypen in verband met landbouw met die van 
andere landgebruik geeft aan dat de habitattypen in verband met landbouw een slechtere 
algemene instandhoudingsstaat hebben met slechts 7% gunstige beoordelingen, terwijl dit 
21% voor ‘niet-landbouwhabitats’ (zie afbeelding 2.2). De door de Lidstaten ingediende 
rapporten geven aan dat graslanden onder de meeste druk staan.  

De situatie is bijzonder ernstig in de Atlantische streek waar geen van de habitats in verband 
met landbouw als gunstig werd beoordeeld. In de Atlantische streek is de druk op 
landbouwgrond het hoogst en deze streek omvat een aantal van de meest intensief 
gecultiveerde gebieden in de EU. In de Pannonische en mediterrane regio’s is het 
percentage gunstige beoordelingen voor deze habitattypen respectief 5% en 3%. De situatie 
in de mediterrane regio is echter gecompliceerd door het bijzonder hoge percentage 
beoordelingen dat als ‘onbekend’ wordt gemeld in 2006. 

Afbeelding 2.2. Instandhoudingsstaat van habitattypen waarvan beschouwd wordt dat 
deze in verband staan met landbouw, vergeleken met de habitats die geen verband 
houden met landbouw (2001-2006). 

habitattypen in verband met landbouw 
(204 beoordelingen) 

habitattypen niet in verband met landbouw 
(497 beoordelingen) 

 

52%

24%

17%

7%

 

 

30%

30%

19%

21%

 

Bron: Europese Commissie, 2009 
 

De instandhoudingsstaat van 70% van de soorten van Europees belang in 
landbouwecosystemen is ongunstig, terwijl slechts 3% in gunstige staat is, en van 27% is de 
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instandhoudingsstaat onbekend. Van soorten van Europees belang in graslandecosystemen 
heeft 56% een ongunstige instandhoudingsstaat, 15% is in gunstige staat en van 29% is de 
staat onbekend. 

Kader 2.2 Beoordeling van de instandhoudingsstaat van habitats en soorten van 
communautair belang 

Lidstaten moeten de instandhoudingsstaat van de natuurlijke habitats en de soorten wilde fauna en 
flora van communautair belang op hun grondgebied monitoren, dat wil zeggen alle habitats en 
soorten die worden genoemd in de bijlagen van de Natura-richtlijnen. Deze bepaling is niet beperkt 
tot Natura 2000-gebieden en zowel binnen als buiten het Natura 2000-netwerk moeten gegevens 
verzameld worden om de instandhoudingsstaat integraal te kunnen beoordelen. Over de 
belangrijkste resultaten van deze monitoring moet om de zes jaar verslag worden gedaan aan de 
Commissie, overeenkomstig artikel 17 van de habitatrichtlijn.  

De eerste stelselmatige beoordeling van de instandhoudingsstaat van op grond van de 
habitatrichtlijn beschermde habitattypen en soorten werd in 207 uitgevoerd (over de periode 2001-
2006) in 25 Lidstaten en 11 biogeografische zones (zeven land en vier mariene). Lidstaten 
rapporteerden over de omvang en staat van elk Natura 2000-habitattype en -soort op hun 
grondgebied in 2007 en identificeerden de mogelijk oorzaken van een ongunstige 
instandhoudingsstaat voor elke habitat en soort, met behulp van een standaardlijst van 
dreigingscodes, zodat een relatief volledige beoordeling van het belang van landbouwgerelateerde 
dreigingen voor landbouwhabitats en soorten van communautair belang mogelijk werd. Deze 
rapportage gaf een eerste overzicht en referentiepunt voor de beoordeling van toekomstige trends. 
De volgende rapporten voor de periode 2007-2012 worden in 2014 gepubliceerd. 

Bron: ETC/BD (2008) habitatrichtlijn Artikel 17 Technisch rapport (2001-2006). Europees Thematisch 
Centrum Biodiversiteit (http://bd.eionet.europa.eu/article17) 
 

Lidstaten rapporteren in 2014 voor het eerst over de instandhouding van op grond van de 
vogelrichtlijn aangewezen vogelsoorten  

Vogelmonitoring wordt overal binnen de EU uitgevoerd en het is duidelijk dat de meeste 
landbouwvogels achteruitgaan en vele bedreigd zijn. Volgens BirdLife International hadden 
in 2004 55 van 62 landbouwsoorten een ongunstige instandhoudingsstaat in de EU(Birdlife 
International, 2004). Deze zeer hoge hoeveelheid soorten met een ongunstige staat toont 
duidelijk het belang van de tenuitvoerlegging van instandhoudingsmaatregelen voor 
landbouwvogelsoorten. Bovendien zijn 20 van de 62 belangrijke vogelsoorten als prioritaire 
soorten geklasseerd, die behoefte hebben aan speciale beschermingsmaatregelen zoals 
actieplannen voor soorten16. 

Deze bevindingen versterken de conclusie dat instandhoudingsmaatregelen voor 
landbouwgrond noodzakelijk zijn om de doelen van de habitatrichtlijn te kunnen halen. 
Dergelijke maatregelen zijn vooral belangrijk in graslandhabitats, waarmee de meeste 
belangrijke landbouwsoorten verband houden. Dit toont duidelijk het belang van deze 

                                                      
16 Hoewel de vogelrichtlijn geen prioritaire vogelsoorten identificeert, heeft het Ornis Committee (dat de Commissie 
adviseert over de tenuitvoerlegging van de Richtlijn) een lijst van 51 soorten en ondersoorten opgesteld die als prioritair 
worden beschouwd voor LIFE-natuurfinanciering en de ontwikkeling van actieplannen. Deze prioritaire soorten zijn alle 
wereldwijd bedreigde soorten die regelmatig in de EU worden aangetroffen en andere soorten die in de EU in het 
bijzonder bedreigd worden door hun zeldzaamheid en/of snel afnemende populaties. 
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habitats aan en de noodzaak voor het ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen om de 
landbouwers en specifieke landbouwsystemen en -activiteiten te steunen die essentieel zijn 
voor de instandhouding van deze habitats.   

 

2.4 Wat zijn de voornaamste oorzaken van landbouwkundige veranderingen die 
aangepakt moeten worden? 

Extensieve landbouwsystemen binnen Natura 2000-gebieden en andere HNV-
landbouwgebieden zijn bijzonder gevoelig voor het stopzetten van landbouwpraktijken 
(IEEP & Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010; Poláková et al, 2011; Zimmermann 
et al, 2010).  

Het stopzetten van landbouwpraktijken wordt veroorzaakt door een complexe serie 
factoren die de levensvatbaarheid van de landbouw ondermijnen binnen het huidige 
grondgebruik en in de sociaaleconomische context in elk gebied (Keenleyside & Tucker, 
2010). In deze gebieden staat de landbouw onder druk door een combinatie van sociale, 
economische, politieke en milieufactoren, zoals de dalende vleesprijzen, beperkingen op het 
gebied van arbeid en tijd, slechte bereikbaarheid van de markten, verouderende bevolking 
in de landelijke gebieden, gronderosie en beperkingen op het gebied van productie en 
mechanisatie door geografische factoren als steile hellingen of een weinig vruchtbare grond 
(IEEP & Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010).  

Extensieve veeteelt is in vele landbouwgebieden niet rendabel meer, waardoor dit in de 
afwezigheid van financiële steun (Beaufoy & Marsden, 2010) wordt stopgezet of 
geïntensifieerd. in Oost-Europa heeft de sluiting van vele staatsboerderijen geleid tot een 
dramatische daling van de veestapel en verlating van grote graasgebieden.  

Projecties van gebieden waar het gevaar voor stopzetting het grootst is, identificeren 
bergachtige en heuvelachtige gebieden (Keenleyside & Tucker, 2010).  De meeste habitats in 
deze gebieden hebben een lage voedingswaarde en lage productiviteitsratio’s, wat betekent 
dat dergelijke systemen in de huidige marktsituatie vaak marginaal rendabel zijn in termen 
van landbouwproductie (Ecologic, 2006b). Een enquête in het Verenigd Koninkrijk 
constateerde dat een derde van de landbouwers in hooggelegen gebieden begrazing van 
heidevelden in de afgelopen vier jaar heeft stopgezet (Clothier and Finch, 2012).  

Daarentegen is de tweede grootste druk op belangrijke landbouwhabitats en -soorten de 
intensifiëring van het beheer. In de afgelopen eeuw en vooral sinds de jaren 50 hebben 
landbouwontwikkelingsfactoren (zoals stijgende grondstoffenprijzen en -markten, 
technologische vooruitgang en marktmaatregelen en steun uit hoofde van het GLB) geleid 
tot uitgebreide landbouwkundige verbeteringen en intensifiëring van het beheer.  
 
Dit heeft geleid tot aanzienlijk veranderingen in de landbouwhabitats, zodat vele van de 
overgebleven natuurlijke en halfnatuurlijke elementen verloren zijn gegaan en ingrijpend 
gewijzigde en vereenvoudigde landbouwsystemen zijn ontstaan. Vele van de habitats zijn 
getroffen door een combinatie van stopzetting in bepaalde gebieden en intensifiëring in 
andere gebieden. 
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2.5 Wat zijn de belangrijkste druk op en bedreigingen van habitats en soorten die van 
landbouw afhankelijk zijn? 

Deze paragraaf somt de belangrijkste druk op de belangrijke landbouwhabitats en -soorten 
op die verband houden met veranderingen in de landbouwpraktijken17. De resultaten 
worden getoond in afbeeldingen 2.3 en 2.4. 

De beoordeling toont dat het stopzetten van extensieve traditionele veeteeltactiviteiten de 
grootste druk op belangrijke landbouwhabitats vormt, zoals hierboven beschreven. 
Tegelijkertijd heeft ook andere druk in verband met de intensifiëring van 
landbouwpraktijken negatieve effecten op belangrijke landbouwhabitats en belangrijke 
landbouwsoorten van communautair belang.  

Zoals te verwachten is, weerspiegelt de grootste druk op belangrijke landbouwsoorten 
grotendeels de druk op de habitats waarin deze aanwezig zijn. Druk in verband met 
begrazing of maaien vormt de grootste druk, gevolgd door bemesting, teelt, bebossing en 
wijzingen in de waterhuishouding. Meer dan de helft van de soorten wordt getroffen door 
onderbegrazing en/of overbegrazing, terwijl andere veranderingen in de begrazing zoals een 
verandering van ras of gebrek aan hoeden tenminste 32% van de geanalyseerde soorten 
treft.  

o Gebrek aan begrazing en/of hooien 

Onderbegrazing affecteert twee derde van de geanalyseerde habitats, waarvan negen 
kritisch bedreigd worden door algehele stopzetting van dit beheer. Onderbegrazing en 
stopzetting is ook een significante bedreigingsfactor voor de meeste soorten in de taxa. Het 
verminderen of stopzetten van hooien is van invloed op alle weidehabitats uit bijlage I, 
waarbij bewezen is dat dit een Kritische bedreiging vormt voor bijna de helft van alle 
weidehabitattypen. 

Het stopzetten van maaien gedurende slechts een aantal jaren vermindert de soortrijkdom 
aan hooiweideplanten (Baur et al, 2006; Dover et al, 2011). Verlaten weilanden kunnen in 
eerste instantie een stijging van plantensoorten van instandhoudingsbelang vertonen, maar 
verliezen de algemene soortrijkdom, vooral aan rozetvormende en in de lente bloeiende 
soorten (Vassilev et al, 2011). Indien ze langere tijd verlaten worden, staan habitats vaak 
bloot aan opvolging van kreupelhoutpopulaties en bos. Struikgewas- en heidehabitats zijn 
ook afhankelijk van laagintensieve begrazing om opvolging (Calaciura and Spinelli, 2008) te 
voorkomen en de soortdiversiteit te behouden (Papanikolaou et al, 2011). 

o Gebrek aan hoeden 

De daling van begrazing met toezicht in de afgelopen decennia heeft negatieve gevolgen 
gehad voor uitgestrekte gebieden halfnatuurlijke begraasde habitats, wat geleid heeft tot 
opdringend struikgewas maar ook tot overbegrazing in bepaalde gebieden. (García-

                                                      
17 Op basis van gepubliceerde literatuur en de mening van deskundigen werd een gedetailleerde beoordeling uitgevoerd 
van landbouwpraktijken die invloed hebben op belangrijke landbouwhabitats. Ook voor de belangrijkste landbouwsoorten 
werden gedetailleerde beoordelingen van de druk uitgevoerd. De beoordeling is gebaseerd op de rapportage van Lidstaten 
over de instandhoudingsstaat van habitats en soorten die zijn opgenomen in de habitatrichtlijn in 2007, op 
wetenschappelijke literatuur en meningen van deskundigen (referenties vermeld in bijlages B en D). 
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González, 2008; Rochon et al, 2009). Dientengevolge is de belangrijkste druk op belangrijke 
landbouwsoorten het stopzetten van extensieve veebegrazingsystemen en opdringend 
struikgewas op graslanden. De beperkte beschikbaarheid en hoge kosten van deskundige 
herders is een veelvoorkomend probleem in gemeenschappelijke graasgebieden in vele 
regio’s in Zuid)- en Oost-Europa (García-González, 2008; Pardini and Nori, 2011).  

Afbeelding 2.3. Aandeel van belangrijke landbouwhabitats die door elke druk beïnvloed 
worden, en aandeel van kritische bedreigingen 
Code: onderbegrazing = te lichte begrazingsdruk om de staat van de habitat te behouden, waaronder 
stopzetting; verandering in begrazingsactiviteit = veranderingen in timing en ras, gebruik van aanvullend voer 
en gebrek aan hoeden; overbegrazing = hoge veebezettingen of lange begrazingsperiodes die de habitat 
beschadigen (waaronder verandering van vegetatie, compactering en erosie van de grond, eutrofiëring, 
vertrappen van nesten); kunstmest of mest = gebruik van natuurlijke mest en/of kunstmest; bebossing = 
opzettelijk planten van boomsoorten, geen natuurlijke regeneratie; cultuur = conversie in intensief grasland 
door ploegen, bemesten en zaaien, of conversie in akkergrond; veranderingen in de waterhuishouding = 
waaronder draineren van moerassen, preventie van natuurlijke overstroming door wijzigingen van de 
natuurlijke rivierloop of kustdynamica, wijzigingen in de grondwaterdynamica door onttrekking voor irrigatie; 
slecht afbrandbeheer = vermindering of stopzetten van afbranden dat de instandhoudingsstaat verlaagt, door 
gebrek aan gecontroleerd afbranden of preventie van natuurlijke branden; vermindering van het hooien = 
vermindering op stopzetting van het maaien door stopzetting; verandering in het hooien/inkuilen = 
verandering in de timing van het hooien, mechanisering of andere niet nader aangegeven veranderingen in de 
activiteit waaronder de verandering van hooiland of weide in gebruik  voor maaien/inkuilen; schade door 
afbranden = afbranden (voor landbouw- of ander gebruik) dat de staat van de habitat schaadt; herbiciden = 
gebruik van herbiciden dat de staat van de habitat of soort schaadt, of gebruik van pesticide dat de soort 
schaadt. 
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Afbeelding 2.4. Aandeel van belangrijke landbouwsoorten die door elke druk beïnvloed 
worden en aandeel van kritische bedreigingen 
Code: zie hierboven; verlies van landbouwhabitats = verlies van de kenmerken van landbouwhabitats (bijv. 
heggen, muren, grasbanden, bosjes, bomen, vijvers, oude gebouwen); vermindering van de habitatdiversiteit 
= gespecialiseerde akkerbouw/ verminderde wisseling/ verlies van het habitatmozaïek door intensifiëring van 
de landbouw; landbouwpraktijken = dode dieren die niet aan machines kunnen ontsnappen; competitie met 
vee = competitie voor habitat met wild of veerassen of ziektes die door deze soorten worden overgebracht. 
 

 
 

o Intensifiëring van de landbouwpraktijken, overbegrazing en grote aantallen vee, 
bijvoeding 

In Natura 2000-gebieden waar het potentieel mogelijk is om de landbouwproductiviteit te 
verhogen of hert veeteeltbeheer te veranderen, lijden habitats vaak onder de intensifiëring 
van landbouwpraktijken. Meer dan de helft van de geanalyseerde habitats en soorten lijden 
onder overintensieve begrazing in sommige delen van hun spreiding. De impact van 
overbegrazing op marginale graslanden is verminderd sinds de directe GLB-betalingen 
ontkoppeld zijn van de grootte van de veestapel (Van der Wal et al, 2011). Toch vindt in 
sommige gebieden nog steeds overbegrazing plaats door gebrek aan hoeden, veranderingen 
van ras en gebrek aan andere veeteeltcontrolesystemen als verweiding.  

Bijvoeding van vee maakt het ook mogelijk de dichtheid van de veestapel te verhogen en 
verandert de seizoensgewijze begrazing, wat de begrazingsdruk verhoogt. Bovendien kan de 
concentratie van vee rond de voederbakken (tenzij deze regelmatig verplaatst worden) hoge 
niveaus van plaatselijke gronderosie en eutrofiëring veroorzaken en onderbegrazing van de 
verder van de voederbakken verwijderd is. 
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o Veranderingen in maaiactiviteiten en mechanisatie 

Mechanisatie en intensifiëring van maaien heeft grootschalige negatieve effecten op 
graslandplanten, -dieren en gemeenschappen. Traditioneel hooien creëerde een mozaïek 
van verschillende maaivelden door de kleine afmetingen van de velden, handmatige 
oogsten en plaatselijke vraag en aanbod. Modern, mechanisch maaien van gras 
(bijvoorbeeld voor inkuilen of als voer voor stalvee) verwijdert het gras gewoonlijk in één 
keer over grote zones, met als gevolg de onmiddellijke en gehele verwoesting van habitats 
voor ongewervelde dieren en vogels en synchroniseert de opgroei van een grastapijt over 
de hele zone, wat de heterogeniteit van de habitats vermindert en invloed heeft op de 
soorten die stukken kale grond of korte begroeiing nodig hebben (Cizek et al, 2012). 
Moderne landbouwmachines doden ook de meeste kleine dieren die niet op tijd weg 
kunnen komen, zoals sprinkhanen, bijen, amfibieën en een aantal laat broedende vogels 
(Humbert et al, 2009).  

o Bemesting en ongebluste kalk 

De meeste natuurlijke graslanden zijn arm aan voedingsstoffen en extreem gevoelig voor 
bemesting. Het gebruik van meststoffen heeft bijzonder veel invloed op 
plantengemeenschappen, vermindert de soortdiversiteit en vergroot de hoogte en de 
dichtheid van de vegetatie (Cop et al, 2009; Gibson, 2009). De meeste Natura 2000-
habitattypen zijn ook bijzonder gevoelig voor bewerking met ongebluste kalk dat de pH en 
daarmee de voedingsbalans van de grond verandert. De meeste droge graslandtypen uit 
bijlage I verdragen geen bemesting en zowel stikstof als fosfor hebben een diepgaande 
invloed (Ceulemans et al, 2013).  

Sommige belangrijke planten die afhankelijk zijn van begraasde habitats gaan achteruit 
naarmate er meer bemest wordt, door de uitbreiding van dominantere soorten die beter 
gebruikmaken van de verhoogde beschikbaarheid aan voedingsstoffen (Firbank et al, 2008). 
Veel soorten ongewervelde dieren in habitats met weinig voedingsstoffen ondergaan een 
schadelijke invloed van de verandering in plantengemeenschappen die lijdt tot het verlies 
van specifieke planten waarmee volwassen dieren en larven zich voeden (Orbicon, 
Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 2009).  

Aan sommige hooiweiden worden kleine hoeveelheden natuurlijke mest toegevoegd om 
verlies van voedingsstoffen door verwijdering van het hooi te compenseren en de 
productiviteit te behouden, en dit is soms noodzakelijk om de plantengemeenschappen op 
de hooiweiden in stand te houden. Toepassing van gier of kunstmest in combinatie met 
veelvuldig maaien voor inkuilen leiden echter tot dominantie van grassen en veroorzaken 
significant veranderingen in de soortsamenstelling, door vernietiging van de habitatwaarde 
(Stoate et al, 2009; Zechmeister et al, 2003). Hooiweiden onder invloed van door de lucht 
verspreide eutrofiëring kunnen geen bemesting verdragen zonder verlies van 
soortdiversiteit. 

o Herbiciden en pesticiden 

Het gebruik van herbiciden en/of pesticiden is van invloed op vele soorten, hoewel dit 
gewoonlijk geen grootschalig probleem is op grasland. Planten lijden direct onder de 
agrochemische stoffen, maar ook onder het verlies aan bestuivende soorten en soorten die 
als onkruidvernietiger fungeren (Geiger et al, 2010; Haughton et al, 2001). Voor veel van de 
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soorten reptielen, amfibieën, vogels en zoogdieren is het effect gewoonlijk indirect en 
wordt veroorzaakt door de achteruitgang van plantensoorten en soorten ongewervelde 
dieren die als voedselbronnen worden gebruikt (Campbell et al, 1997; IUCN, 2012; Morris et 
al, 2005).  

Agrochemische stoffen kunnen ook direct invloed hebben op de gezondheid van reptielen 
en amfibieën via vervuiling van waterwegen en door hun gevoeligheid voor parasieten en 
ziektes te verhogen (e.g. Christin et al, 2009). Het verhoogde gebruik van avermectines of 
andere antihelminticums tegen parasieten bij vee heeft een negatieve invloed op 
ongewervelde dieren in mest en de vogels en vleermuizen die deze eten (Beynon, 2012; 
Vickery et al, 2001). Rattengif met anti-bloedstollende middelen dat gebruikt wordt om 
woelmuispopulaties onder controle te houden, is giftig voor zowel graaneters als de 
roofvogels die de woelmuizen eten en is verantwoordelijk voor een significant aantal doden 
onder de Natura 2000-soorten (Lemus et al, 2011; Sánchez-Barbudo et al, 2012). 

o Intensifiëring van gebruik of bebouwing van grasland en conversie naar akker 

De intensifiëring van graslandgebruik via bemesting, zaaien en draineren om de productie 
van kuilvoeder mogelijk te maken heeft bijzonder negatieve effecten op Natura 2000-
habitats (Buckingham et al, 2010). Planten en ongewervelde diersoorten die in verband 
staan met natuurlijke of extensief beheerd graslanden, zoals het tijmblauwtje (Maculinea 
arion), lijden hier bijzonder onder. 

o Veranderingen in extensieve akkerbouwactiviteiten 

de soorten die vooral verband houden met extensieve graanverbouwsystemen lijden 
bijzonder onder stopzetting of intensifiëring van het beheer. De kleine torenvalk (Falco 
naumanni), de grote trap (Otis tarda) en de kleine trap (Tetrax tetrax) bijvoorbeeld zijn 
afhankelijk van afwisselende laagintensieve graanverbouw, braakliggend land en begrazing 
door schapen in Spanje (Catry et al, 2012; SEO & Birdlife International, 2011). Andere 
soorten die invloed ondervinden van intensifiëring op de Iberische graansteppen zijn de 
duinpieper (Anthus campestris), de kalanderleeuwerik (Melanocorypha calandra), de 
goudplevier (Pluvialis apricaria), en de ooievaar (Ciconia ciconia) (Delgado and Moreira, 
2000). Planten lijden bijzonder veel onder veranderingen in traditionele 
akkerbouwactiviteiten. Als voorbeeld: Bromus grossus, Centaurea lactiflora, Ononis hackelii, 
Linaria ricardoi, Santolina semidentata en Notothylas orbicularis komen als onkruid in 
traditionele graanrassen voor, maar verbeterde graancontrole en veranderingen in 
landbouwpraktijken (intensiever grondgebruik, stopzetting van de winterse stoppelakkers,, 
herbiciden en bemesting) hebben geleid tot een drastische achteruitgang van de populaties 
(BfN, 2011; ICNB, 2006). 

 

 

o Gebrek aan gecontroleerd afbrandbeheer - onderafbranding, overafbranding en 
schade door brand 

Sommige grasland- en vele struikgewas- en heidehabitattypen werden traditioneel beheerd 
door gecontroleerd afbranden, om de groei van nieuwe, voedingsrijke vegetatie voor vee te 
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bevorderen en bosopvolging te stoppen. Als actief afbrandbeheer wordt stopgezet, met 
gelijktijdige stopzetting van begrazing, kunnen heidehabitats gedomineerd worden door een 
paar soorten en hun biodiversiteit verliezen. Bovendien kan de verhoogde dominantie van 
struiken en de ophoping van strooisel leiden tot ongecontroleerde en intensieve branden 
door de beschikbaarheid aan brandbare houtachtige biomassa. Dergelijke intense branden 
kunnen zich over zeer uitgestrekte gebieden verspreiden, met aanzienlijke schade aan de 
grond (vooral in laagveengebieden), verhoogde afvloeiing en erosie en kunnen langdurige 
effecten op het ecosysteem hebben. 

o Verlies van habitatkenmerken in landbouwlandschappen 

Vele soorten hangen grotendeels af van afzettingshabitats (heggen, muren, greppels enz.) of 
andere habitatkenmerken die verband houden met landbouwgrond (vijvers, gebouwen enz. 
Bedreigde reptielen als de luipaardslang (Elaphe situla) leven in traditioneel bebouwd land, 
stapelmuren en terrassen en hagen, en lijden onder habitatverlies door intensifiëring van de 
landbouwpraktijken en verlies van traditionele landbouwgrond(IUCN, 2012; Temple and 
Cox, 2009).  

o Verlies van habitatdiversiteit 

Sommige soorten zijn sterk afhankelijk van een mozaïek van gevarieerde habitats binnen 
het verspreidingsgebied van hun populatie (Batáry et al, 2007a; Batáry et al, 2007b). Alle 
bekende populaties van de bremvlinder (Colias myrmidone) bijvoorbeeld wonen of 
woonden in zeer afwisselende landschappen waaronder weilanden, hooiweiden, 
braakliggend land, struikgewas, open bosgebied en bos(Marhoul and Olek, 2010). Deze 
soort heeft twee jaarlijkse generaties met gedeeltelijk contrasterende behoeften, waaraan 
niet voldaan kan worden door één enkel grondgebruik of perceel. Gevarieerd, dynamisch 
grondgebruik in ongerepte landschappen is noodzakelijk om te voorzien in alle bronnen 
voor elke generatie in achtereenvolgende jaren. Deze fijnkorrelige landschappen werden in 
de afgelopen eeuwen gevormd door traditionele grondgebruik, door interactie tussen de 
fysieke diversiteit in termen van topografie, grond en klimaat en historische culturele 
factoren als eigenschapspatronen en beheermethoden. 

o Andere landbouwpraktijken of -infrastructuren 

Het plaatsen van omheiningen in open habitats kan een significante bedreiging vormen voor 
bepaalde grote vogels met een weinig manoeuvreerbare vlucht. Dergelijke soorten hebben 
uitgestrekte, open habitats nodig en het gebruik van omheiningen in habitats als steppen 
kan aanzienlijke invloed hebben op soorten als de grote trap (Otis tarda) (Bota et al, 2005), 
terwijl het korhoen (Tetrao tetrix) vaak in botsing komt met afzettingen tegen herten op de 
heide in het VK (Baines and Andrew, 2003). 

o Veranderingen in de hydrologie 

Een kwart van de soorten en een derde van de habitats lijden onder veranderingen in de 
hydrologie en acht habitats worden kritisch bedreigd door dergelijke veranderingen. In vele 
gevallen wordt de schade veroorzaakt door draineren van land voor landbouw, commerciële 
bosbouw of de ontwikkeling van infrastructuren (Middleton et al, 2006). Kunstmatig 
draineren vindt plaats door het graven van kanalen of greppels en het gebruik van dammen 
en sluizen om de waterstroom om te leiden (Holden et al, 2004). Dit leidt tot lagere 
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grondwaterstanden en uitdrogen van habitats met gevolgschade aan de fysieke en 
chemische eigenschapen en verlies van kenmerkende ecologische gemeenschappen 
(Šefferová et al, 2008a; Šefferová et al, 2008b).  

Natte graslanden en weiden zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen van de 
grondwaterstand door overmatige onttrekking, verlaging van drainagekanalen of bedijking 
van rivieren (Houston, 2008). Oudere waterwegsystemen die gebouwd zijn om weiden en 
hoger gelegen weilanden van water te voorzien zin ook belangrijke habitats voor planten en 
dieren, maar worden steeds zeldzamer (Küster and Keenleyside, 2009).  

o Bebossing 

Bebossing wordt gemeld als een belangrijke druk op verlaten weiden en weilanden, 
waaronder vastgelegde duinen, binnenlandse duinen en graslanden op droge kalkhoudende 
zandgrond die met coniferen bebost zijn. 

Conclusie: het behoud van landbouwpraktijken, vooral een aantal traditionele extensieve 
landbouwsystemen, is belangrijk voor de instandhouding van de natuur en Natura 2000-
gebieden. Dergelijke traditionele systemen worden bedreigd door het stopzetten van 
landbouwpraktijken in vele gebieden in Europa en er moet actie worden ondernomen om 
deze in het gebied te houden; hiervoor is voldoende en passende steun nodig aan de 
landbouwers die met de bovengenoemde sociaaleconomische problemen te maken 
hebben, rekening houdend met de milieudiensten die zij verlenen. 

Verdere informatie 

 Bijlagen A, B en C geven meer informatie over habitattypen en soorten die afhankelijk 
zijn van of verband houden met landbouwbeheer, de spreiding en de huidige 
instandhoudingsstaat ervan. 

 De Natura 2000-biogeografische seminars verzamelen gedetailleerde informatie over de 
staat, de druk op en de bedreigingen van de habitats.  
Zie:  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

 De Beoordeling van de staat van instandhouding van alle habitats en soorten van 
communautair belang in Artikel 17-rapportage is hier beschikbaar: 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal  

 Europese Commissie (2011) Plattelandsontwikkeling in de EU - Statistische en 
Economische informatie. Rapport 2011.  Contextindicator 10: Natura 2000-gebied. :  
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm 

 EU Biodiversiteit referentierapport (2010): http://www.eea.europa.eu/publications/eu-
2010-biodiversity-baseline 

 Landbouwsystemen met grote natuurlijke waarde in Europa worden beschreven in 
Oppermann et al (2012). High Nature Value Farming in Europe. 35 European countries - 
experiences and perspectives. Ubstadt-Weiher, verlag regionalkultur. Zie: 
http://efncp.org/publications/books/ 

 De Europese Commissie heeft een richtsnoer gepubliceerd over maatregelen om 
fragmentatie te verminderen (Kettunen et al, 2007). Zie: 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://efncp.org/publications/books/
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http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_
guidelines.pdf 

 De Europese Commissie heeft een aantal onderzoeken geproduceerd over de 
tenuitvoerlegging van groene infrastructuurmaatregelen. Zie: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
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3 EEN OVERZICHT VAN DE BEHEEREISEN VOOR 
NATURA 2000  

Wat doet dit hoofdstuk?  

Dit hoofdstuk legt de wettelijke bepalingen uit die tenuitvoergelegd moeten worden in alle 
Natura 2000-gebieden om het instandhoudingsbeheer hiervoor uit te voeren in 
overeenstemming met Artikel 6 van de habitatrichtlijn. Belangrijke concepten als het 
bereiken van een gunstige staat van instandhouding, het bepalen van 
instandhoudingsdoelstellingen per gebied en de tenuitvoerlegging van de benodigde 
instandhoudingsmaatregelen worden uitgelegd en geïllustreerd.  
 
Dit hoofdstuk beschrijft ook hoe Artikel 6.1 tenuitvoergelegd kan worden in Natura 2000-
gebieden die aanzienlijke arealen landbouwgrond omvatten, rekening houdend met het feit 
dat het beheerplanningsproces per site zal afwijken, afhankelijk van de ecologische vereisten 
van de aanwezige soorten en habitats van EU-belang en de sociaaleconomische 
omstandigheden en fysieke kenmerken van elk gebied.  
 

3.1 Hoe moeten Natura 2000-gebieden worden beheerd en beschermd?  

Zoals in de vorige hoofdstukken aangegeven, vereisen de habitat- en de vogelrichtlijn dat 
Lidstaten, onder andere, gebieden aanwijzen onder het Natura 2000-netwerk om de 
instandhouding te verzorgen van een aantal zeldzame en bedreigde soorten en habitattypen 
van EU-belang op grond van beide richtlijnen.   
 
Het is belangrijk eraan te herinneren dat alleen kerngebieden voor deze soorten en habitats 
in Natura 2000 moeten worden omvat, niet alle gebieden waar deze voorkomen moeten 
worden aangewezen. In deze twee natuurrichtlijnen zijn andere maatregelen bepaald voor 
de bescherming en instandhouding van soorten en habitats van EU-belang, maar omdat het 
belangrijkste doel van deze richtlijnen het beheer van Natura 2000-gebieden is, worden 
deze bepalingen hier niet verder behandeld 18.  
 
Zodra een site is opgenomen in het Natura 2000-netwerk, moeten Lidstaten deze beheren 
en beschermen in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 6 van de habitatrichtlijn. 
Artikel 6 omvat drie belangrijke bepalingen: Lidstaten moeten:  

• In elk gebied de benodigde instandhoudingsmaatregelen tenuitvoerleggen die 
overeenkomen met de ecologische vereisten van de aanwezige beschermde 
habitattypen en soorten van communautair belang (Artikel 6.1);  

• Schadelijke activiteiten voorkomen die deze soorten significant zouden kunnen 
verstoren of hun habitat of de aanwezige beschermde habitattypen zouden kunnen 
beschadigen (Artikel 6.2). 

                                                      
18 Raadpleeg http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm voor meer informatie hierover. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm
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• Het gebied beschermen tegen nieuwe, potentieel schadelijke projecten en plannen 
door een serie procedurele en wezenlijke beschermingen op te stellen waar plannen 
en projecten aan moeten voldoen die een waarschijnlijk significant effect op Natura 
2000-gebied zouden kunnen hebben (Artikel 6.3 en 6.4).  

 
Binnen deze structuur is het duidelijk dat Natura 2000-gebieden geen strikt beschermde 
gebieden zijn waar alle activiteiten stelselmatig uitgesloten zijn.  Het pleit voor een andere 
aanpak: een aanpak die erkent dat mensen een integraal deel vormen van de natuur en dat 
samenwerking tussen beide de beste aanpak is. Op deze manier steunt Natura 2000 het 
beginsel van duurzame ontwikkeling en duurzaam gebruik. Het doel is niet het uitsluiten van 
economische activiteit, maar het vaststellen van parameters waaronder deze kan 
plaatsvinden om de meest bedreigde en waardevolle soorten en habitats van Europa te 
beschermen.  
 
• Een ‘gunstige staat van instandhouding’ bereiken 
 
Het algemene doel van de twee EU-natuurrichtlijnen is verzekeren dat de soorten habitats 
die ze willen beschermen een ‘gunstige staat van instandhouding’ bereiken binnen hun 
natuurlijke verspreidingsgebied binnen de EU.   Dit doel wordt op positieve manier bepaald. 
Het is dan ook niet voldoende om eenvoudig verdere achteruitgang of verdwijning van de in 
de natuurrichtlijnen vermelde soorten en habitats te voorkomen. Lidstaten moeten ook 
positieve maatregelen nemen om een gunstige staat van instandhouding van deze soorten 
en habitats te behouden en herstellen.  
 
Natura 2000-gebieden spelen een cruciale rol in het bereiken van dit algemene doel, omdat 
deze de belangrijkste kerngebieden voor deze soorten en habitats omvatten. Elk gebied 
moet dan ook zodanig beheerd worden dat zo efficiënt mogelijk wordt bijgedragen aan het 
bereiken van een gunstige staat van instandhouding binnen de EU voor de soorten en 
habitats waarvoor het gebied is aangewezen.   
 
Het feit dat vele soorten en habitats van EU-belang momenteel een ongunstige staat van 
instandhouding hebben (zie hoofdstuk 2) benadrukt het belang van de tenuitvoerlegging 
van de bepalingen van Artikel 6.1, aangezien het duidelijk is dat voor vele soorten en 
habitats actieve herstelmaatregelen nodig zijn binnen Natura 2000 om te kunnen hopen op 
het bereiken van een gunstige staat van instandhouding.  
 
• Instandhoudingsdoelstellingen bepalen   
 
Om te verzekeren dat elke Natura 2000 volledig bijdraagt aan het bereiken van dit algemene 
doel van GSI, is het belangrijk dat duidelijke instandhoudingsdoelstellingen voor elk 
afzonderlijk gebied worden vastgesteld. Dit vereist een regionale aanpak voor alle habitats 
en soorten behalve de zeldzaamste, die vervolgens in elke regio naar gebiedsniveau kunnen 
worden getransleerd (Louette et al, 2011). Op gebiedsniveau moeten de doelstellingen de 
gewenste staat binnen dat specifieke gebied bepalen van elk van de soorten en 
habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen.  
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Dit moet indien mogelijk en passend bij voorkeur kwantitatief plaatsvinden, bijvoorbeeld 
door specifieke tijdgebonden doelen vast te stellen voor elk van de aanwezige habitattypen 
en soorten van EU-belang (bijv. de kwartelkoningpopulatie tot 20 paar verhogen, de 
oppervlakte nat grasland in goede staat van instandhouding met 100 ha uitbreiden). Zie 
paragraaf 3.2 voor verdere discussie. 
 
Kader 3.1 Wat is een gunstige staat van instandhouding? 
 
De term staat van instandhouding is in de habitatrichtlijn gedefinieerd (artikel 1).  

- Voor een natuurlijke habitat betekent staat van instandhouding ‘de som van de invloeden 
die op de betrokken natuurlijke habitat en de daar voorkomende typische soorten 
inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de natuurlijke 
verspreiding, de structuur en de functies van die habitat of die van invloed kunnen zijn op 
het voortbestaan op lange termijn van de betrokken typische soorten op het in artikel 2 
bedoelde grondgebied (artikel 1e).  

- Voor een soort betekend de staat van instandhouding ‘het effect van de som van de 
invloeden die op de betrokken soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen 
bewerkstelligen in de verspreiding en de grootte van de populaties van die soort op het in 
artikel 2 bedoelde grondgebied’ (artikel 1i)  

 
De staat van instandhouding van een natuurlijke habitat wordt als ‘gunstig’ beschouwd 
indien: 
• Het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat 

binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen, en 
• De voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in 

de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en 
• De staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is als 

hieronder bedoeld. 
 
De staat van instandhouding van een soort wordt als ‘gunstig’ beschouwd indien: 
• Uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een 

levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat 
vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en 

• Het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen 
afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en 

• Er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de 
populaties van die soort op lange termijn in stand te houden 

 
• De benodigde instandhoudingsmaatregelen identificeren  
 
Wanneer de instandhoudingsdoelstellingen zijn bepaald, moeten de benodigde 
instandhoudingsmaatregelen worden geïdentificeerd en onderhandeld met alle 
belanghebbenden, zodat deze effectief ten uitvoer worden gelegd. Deze moeten 
overeenkomen met de ecologische vereisten van de habitats en soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen.  
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Artikel 6 (1): ‘De Lidstaten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige 
instandhoudingsmaatregelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van 
ruimtelijke-ordeningsplannen deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, 
bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden aan 
de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van 
bijlage II die in die gebieden voorkomen. 

In dit opzicht is het belangrijk eraan te herinneren dat de verplichtingen die voortkomen uit 
artikel 6.1 verplicht en niet optioneel zijn (zie kader 3.2).  In andere woorden, Lidstaten 
moeten in alle gevallen de benodigde instandhoudingsmaatregelen treffen en niet alleen ‘zo 
nodig’. De maatregelen zelf kunnen zowel actieve beheer- en herstelactiviteiten zijn, zoals 
regelmatig maaien of verwijderen van invasief struikgewas, en passieve non-
interventieacties’ als stukken grond niet te bebouwen en braak laten liggen. 

 
Kader 3.2 Wettelijke interpretatie van artikel 6.1 
 
Een gerechtelijke uitspraak (zaak C-508/04) heeft bepaald dat een Lidstaat niet kan 
ontsnappen aan het nemen van alle benodigde instandhoudingsmaatregelen in een Natura 
2000-gebied. ‘Uit Artikel 6(1) van de Richtlijn wordt duidelijk dat ‘noodzakelijke 
instandhoudingsmaatregelen’ in alle gevallen genomen moeten worden, en niet alleen ‘zo 
nodig’19. In Artikel 6(1) betreffende woorden ‘zo nodig’ alleen beheerplannen en kunnen niet 
begrepen worden als een algemene beperking op de verplichting om de noodzakelijke 
bestuursrechtelijke, administratieve of op overeenkomsten berustende maatregelen ...  
 
De Richtlijn vereist de tenuitvoerlegging van noodzakelijke instandhoudingsmaatregelen, 
een feit dat elke beschikking van de Lidstaten in dit opzicht uitsluit ... Bovendien kunnen 
administratieve activiteiten, die door hun aard naar wens door de autoriteiten gewijzigd 
kunnen worden en niet de juiste publiciteit krijgen, niet beschouwd worden als vervulling van 
de verplichtingen van de Lidstaten in de context van de translatie van een richtlijn”. 
 
 
Hoe deze instandhoudingsmaatregelen tenuitvoergelegd worden zal van gebied tot gebied 
variëren, afhankelijk van de afzonderlijke omstandigheden in elk gebied (bijv. privé-
eigendom of openbaar land) Artikel 6.1 biedt een grote mate van flexibiliteit in dit opzicht, 
en laat elke Lidstaat beslissen wat de beste manieren zijn voor de tenuitvoerlegging van de 
noodzakelijke instandhoudingsmaatregelen. Dit kunnen specifiek voor de gebieden 
opgestelde of in andere ruimtelijke-ordeningsplannen opgenomen beheerplannen zijn en 
passende bestuursrechtelijke, administratieve of op overeenkomsten berustende 
maatregelen.  
 

                                                      
19 De Oostenrijkse regering betoogde dat de verplichting vastgelegd in Artikel 6(1) niet het nemen van 
instandhoudingsmaatregelen in alle gevallen betrof, maar alleen de ‘benodigde’ instandhoudingsmaatregelen. In elk geval, 
waar dergelijke maatregelen vereist worden in aanvulling op de verplichtingen en verboden voortkomend uit de 
Oostenrijkse wetgeving, zijn deze inderdaad genomen door de verantwoordelijke autoriteiten van de Provincie om een 
gunstige instandhoudingsstaat te bereiken. 
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Vele Lidstaten gebruiken beheerplannen als middel om managers en andere 
belanghebbenden te begeleiden bij de instandhouding van Natura 2000-gebieden. 
Gewoonlijk worden beheerplannen op gebiedsniveau gebruikt om de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied te formuleren, samen met de noodzakelijke 
maatregelen om deze doelstellingen te behalen (hoewel ook andere instrumenten gebruikt 
kunnen worden, indien het doel hiervan ook de tenuitvoerlegging van de 
instandhoudingsdoelstellingen is.  
 
Beheerplannen kunnen ook een middel vormen om de respectievelijke 
verantwoordelijkheden vast te leggen van de verschillende sociaaleconomische 
belanghebbenden, autoriteiten en NGO’s in het tenuitvoerleggen van de noodzakelijke 
instandhoudingsmaatregelen die geïdentificeerd zijn. 
 
Beheerpannen kunnen onafhankelijke documenten zijn of worden opgenomen in ‘andere 
ontwikkelingsplannen’ in overeenkomst met het beginsel van integratie van het milieu in 
andere communautaire beleidsregels. In het geval van een geïntegreerd plan is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat duidelijke instandhoudingsdoelen en -maatregelen 
bepaald zijn voor de relevante habitats en soorten binnen het gebied. 
Een ander voordeel van een beheerplan is dat het een nuttig middel vormt om te 
verzekeren dat de tenuitvoerlegging van de bepalingen van Artikel 6.1 op een duidelijke, 
transparante manier plaatsvindt, waarbij alle belanghebbende geïnformeerd kunnen 
worden over wat Natura 2000 beoogt te bereiken en hun actieve deelname in deze 
discussie wordt gestimuleerd. Beheerplannen kunnen ook bijdragen aan het verkrijgen van 
financiering voor de maatregelen en een betere integratie in andere plannen.  
 
Er moet echter worden opgemerkt dat bestaande beheerplannen voor andere categorieën 
beschermde gebieden (nationale of natuurparken bijvoorbeeld) niet altijd voldoende zijn 
om het beheer van Natura 2000-gebieden aan te pakken en daarom moeten worden 
aangepast aan de specifieke instandhoudingsdoeleinden van deze gebieden, afhankelijk van 
de aanwezige soorten en habitats van Europees belang.   
 
Hoewel beheerplannen voor Natura 2000-gebieden alleen worden gesuggereerd in de 
habitatrichtlijn, lijken deze plannen de voorkeursoplossing te zijn voor de meeste Lidstaten 
en door velen hiervan zelfs als verplicht beschouwd te worden. 
 

3.2 Tenuitvoerlegging van Artikel 6.1 op landbouwgebieden binnen Natura 2000 

De volgende paragraaf beschrijft de stappen die nodig zijn om Artikel 6.1 ten uitvoer te 
leggen in Natura 2000-gebieden met een significant landbouwareaal.  De mate waarin deze 
stappen genomen moeten worden, zal natuurlijk per gebied variëren, afhankelijk van zowel 
de ecologische vereisten van de soorten en habitats van EU-belang als de 
sociaaleconomische omstandigheden en fysieke kenmerken van elk gebied.  De 
onderstaande stappen worden dan ook slechts ter indicatie gegeven en zijn bedoeld om te 
illustreren hoe Lidstaten Artikel 6.1 zouden kunnen tenuitvoerleggen. 
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• Natura 2000-landbouwgrond en landbouwsystemen identificeren 
 
Voor de identificatie van Natura 2000-landbouwgrond moeten allereerst de belangrijke 
landbouwhabitats en landbouwzones die gebruikt worden door belangrijke soorten in kaart 
worden gebracht. Het is belangrijk om hierin ook gedeeltelijk of kortgeleden verlaten 
belangrijke landbouwhabitats op te nemen die hersteld kunnen worden, zelfs als er weinig 
of geen bewijs is van huidige landbouwactiviteit. Er moet worden opgemerkt dat de 
gegevens van Lidstaten over de Oppervlakte cultuurgrond (OCG) mogelijk niet alle Natura 
2000- of HNV-landbouwgrond omvatten, en in sommige gevallen zijn aanzienlijke arealen 
door landbouwers beheerde belangrijke habitats niet als OCG geregistreerd. 

Een tweede stadium is de identificatie van de landbouwsystemen die op deze 
landbouwgrond aanwezig zijn (of tot kortgeleden waren, indien het land verlaten is). Vele 
landbouwsystemen zijn complex, met gebruik van verschillende grondpercelen, soms 
wijdverspreid, voor verschillende doelen die allemaal bijdragen tot het functioneren van het 
landbouwbedrijf. Maatregelen om specifieke Natura-habitats binnen dat systeem te 
beheren (zoals seizoensgewijs begraasde halfnatuurlijke habitats, hooiweiden of 
braakliggend land) zullen waarschijnlijk mislukken als bij het bepalen van de doelstellingen 
en het plannen van de beheerlaatregelen geen rekening wordt gehouden met het verband 
met de rest van het landbouwbedrijf.  

Dit is vooral een risico indien het landbouwsysteem niet economisch is, in welk geval steun 
aan het beheer of gedeeltelijke steun stopzetting of intensifiëring van het hele systeem 
mogelijk niet voorkomt.  Sommige veeteeltsystemen zijn bijzonder goed aangepast aan 
specifieke habitats, zoals veeteeltsystemen met verweiding, of korte termijn begrazing door 
de kuddes van landloze veefokkers.  

Wanneer beide stadia voltooid zijn, is het mogelijk om de volledige omvang van de 
landbouwgrond, de landbouwbedrijven en de landbouwers te identificeren waar rekening 
mee moet worden gehouden bij her bepalen van de instandhoudingsmaatregelen die nodig 
zijn voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied.,  Daarom is het 
in dit stadium belangrijk om ook zoveel mogelijk informatie te verzamelen over alle 
relevante belanghebbenden die kunnen worden betrokken bij of geraadpleegd tijdens het 
beheerplanningsproces. 

• Doelen identificeren voor belangrijke landbouwhabitats en -soorten 
 
Lidstaten hebben en duidelijke verantwoordelijkheid uit hoofde van de habitatrichtlijn en de 
vogelrichtlijn om ervoor te zorgen dat de gunstige instandhoudingsstaat van alle habitats en 
soorten van communautair belang wordt behouden of hersteld (zie paragraaf 3.1 
hierboven). In de praktijk is het echter nodig om te bepalen voor welke habitats en soorten 
de meest spoedeisende en uitgebreide instandhoudingsmaatregelen nodig zijn om dit te 
bereiken.  
 
In de context van deze richtlijnen over landbouwhabitats en -soorten is het dan ook 
belangrijk dat de Lidstaten de staat van hun belangrijke habitats en -soorten op nationaal, 
regionaal en biogeografisch niveau beoordelen. Deze beoordeling moet in eerste instantie 
belangrijke landbouwhabitats en -soorten betreffen (zoals bepaald in Hoofdstuk 2), hoewel 
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in sommige landen andere habitats en soorten van communautair belang ook verband 
kunnen houden met landbouw, en daarom ook overwogen moeten worden. 
 
Er wordt gesuggereerd om bij het prioriteren en bepalen van de doelstellingen voor elke 
belangrijke landbouwhabitat en -soort rekening te houden met de volgende kenmerken die 
van bijzonder belang zijn voor de instandhouding:  

• De proportie van het habitatgebied of de soortpopulatie dat een ongunstige staat 
van instandhouding heeft op EU, biogeografisch en nationaal niveau20 

• De proportie van het totale biogeografische en/of EU-habitatgebied of 
soortpopulatie die zich binnen de Lidstaat bevindt (zie Bijlage C voor indicatieve 
huidige schattingen van belangrijke landbouwhabitats in elke Lidstaat)  

• De proportie van het habitatgebied of de soortpopulatie die zich binnen de Lidstaat 
in Natura 2000-gebieden bevindt 

 
Zodra de staat van de belangrijke habitats en soorten beoordeeld is, is het nuttig om 
doelstellingen te bepalen voor de instandhouding ervan binnen elk Natura 2000-gebied. Er 
kunnen bijvoorbeeld doelstellingen bepaald worden op habitats of soortpopulaties die te 
klein (en/of gefragmenteerd) zijn te verhogen (dat wil zeggen, herstellen of opnieuw 
creëren) zodat deze op de lange termijn levensvatbaar zijn (Kettunen et al 2007). Voor 
andere, minder bedreigde habitats kan het passend zijn om een doelstelling te bepalen om 
een bepaald percentage ervan te behouden (bijv. om 95% in staat van gunstige 
instandhouding te behouden)  

Er moet worden opgemerkt dat bij de bepaling van de doelstellingen ook rekening moet 
worden gehouden met praktische overwegingen, zoals de ecologische haalbaarheid van het 
herstel van habitats en aanvullende voordelen die verkregen zouden kunnen worden van 
ecosysteemdiensten (bijv. verhoging van de koolstofvastlegging, beheer van het water en 
overstromingen en voordelen voor recreatie en landschapsbescherming). Dergelijke 
aanvullende voordelen kunnen de steun van de plaatselijke gemeenschap voor 
instandhoudingsacties verhogen en mogelijkheden creëren voor alternatieve 
financieringsbronnen. 

• Druk en het potentiële effect op de staat van instandhouding beoordelen 
 

Na de identificatie van de landbouwgebieden en het bepalen van doelstellingen voor 
belangrijke landbouwhabitats en -soorten binnen Natura 2000, bestaat de volgende stap uit 
de identificatie van ontwikkelingsfactoren en druk waar de verschillende 
landbouwsystemen mee te maken krijgen waarvan het beheer van Natura 2000-
landbouwgrond afhangt. Deze analyse draagt bij tot de identificatie van landbouwsystemen 
en grond die bedreigd worden door toekomstige stopzetting of intensifiëring, om te kunnen 
ingrijpen voordat het te laat is.  
 
Samen met informatie over doelstellingen en prioriteiten voor belangrijke landbouwhabitats 
en -soorten zal dit de beheerautoriteiten in staat stellen om strategische prioriteiten te 
bepalen voor praktische maatregelen om druk aan te pakken en instandhoudingsdoeleinden 

                                                      
20Dit moet gebaseerd zijn op de meest recente Artikel 17-beoordelingen en speciale aandacht schenken aan de proportie 
die beoordeeld wordt als in ‘ongunstige - slechte staat’ 
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te bereiken, bijvoorbeeld door het samenstellen van combinatiepakketten van maatregelen 
voor een aantal habitat- en soortendoelstellingen.  
 
Het is ook belangrijk om de beste beschikbare informatie over de staat van 
landbouwhabitats en -soorten te compileren. Hiertoe is toegang tot betrouwbare, 
bijgewerkte en extensieve ecologische gegevens nodig (bijv. inventarissen, habitatkaarten 
en soortatlassen), waarvoor mogelijk enquêtes moeten worden gehouden en gegevens 
moeten worden samengevoegd en vastgelegd. Dergelijke acties kunnen kostbaar zijn, maar 
ervaring en bewijs toont aan dat goed onderzochte, ontworpen en gerichte maatregelen 
over het algemeen het meest rendabel zijn. Optimaal gebruik van plaatselijke, nationale en 
internationale deskundigheid en beschikbare diensten21 is nuttig in dit opzicht.  

• Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden bepalen op gebiedsniveau 
 
Zoals hierboven uitgelegd moeten Lidstaten instandhoudingsdoelstellingen bepalen voor elk 
Natura 2000-gebied. Instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau moeten de 
voorwaarde bepalen waaraan elke in dat gebied aanwezige soort en habitattype van EU-
belang moet voldoen om de bijdrage van het gebied aan het bereiken van de algemene 
gunstige staat van instandhouding van het gebied te optimaliseren.  

Dit betekent dat in het gebied beoordeeld moet worden in welke mate een specifieke staat 
van instandhouding van de betreffende habitat of soort moet worden behouden of vaker, 
deze moet worden hersteld tot een betere staat van instandhouding (kader 3.3 en 3.4). Het 
is belangrijk o duidelijke en geaccepteerde instandhoudingsdoelstellingen te bepalen, 
omdat deze de basis vormen waarop de instandhoudingsmaatregelen bepaald zullen 
worden. De instandhoudingsdoelstellingen kunnen aangegeven worden in de 
aanwijzingsbeslissingen van het gebied of worden uitgewerkt in de context van 
gebiedsbeheerplannen of andere instrumenten.  

Instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau moeten gebaseerd zijn op de ecologische 
vereisten van de Natura 2000-habitattypen en -soorten. Deze ecologische vereisten 
omvatten alle ecologische behoeften aan abiotische en biotische factoren die noodzakelijk 
zijn om de gunstige staat van instandhouding van de habitattypen en soorten te verzekeren, 
waaronder hun relatie met de omgeving (lucht, water, grond, begroeiing, enz.).  

Deze vereisten zijn gestoeld op wetenschappelijke kennis en kunnen slechts per geval 
vastgesteld worden, omdat ze variëren van de ene tot de andere soort maar ook voor 
dezelfde soort in verschillende gebieden. Ze moeten het belang van het gebied 
weerspiegelen voor het in een gunstige staat van instandhouding behouden of het 
herstellen van de in het gebied aanwezige habitattypen en soorten en voor de samenhang 
van het Natura 2000-netwerk.  

Instandhoudingsdoelstellingen moeten ook de dreiging van verslechtering of vernietiging 
weerspiegelen waaraan de habitats en soorten in het gebied zijn blootgesteld. Passende 
baseline-informatie is noodzakelijk om instandhoudingsdoelstellingen per gebied vast te 
stellen.  

                                                      
21  Bijvoorbeeld www.conservationevidence.com 

http://www.conservationevidence.com/
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Kader 3.3 Hoe kunnen instandhoudingsdoelstellingen worden bepaald voor 
landbouwgebieden in Natura 2000? 

Bij het bepalen van gebiedspecifieke instandhoudingsdoelstellingen kan het nuttig zijn om rekening 
te houden met de parameters die gebruikt worden voor de beoordeling van de staat van 
instandhouding van habitats en soorten van EU-belang (als onderdeel van het Artikel 17-
rapportageproces van de habitatrichtlijn). Met betrekking tot de habitats omvatten deze parameters 
het verspreidingsgebied, het areaal van dit habitattype binnen het verspreidingsgebied en de 
specifieke structuur en functies (waaronder kenmerkende soorten) binnen de habitat. Voor de 
soorten wordt rekening gehouden met het verspreidingsgebied, de populatie en het habitatareaal. 
Sommige voorbeelden van kenmerken die bij de bepaling van instandhoudingsdoelstellingen kunnen 
worden overwogen, worden hieronder gepresenteerd: 

• Habitatareaal: het gebied dat in beslag wordt genomen door doelhabitats moet stabiel zijn of 
groeien (algemene doelarealen kunnen bepaald worden).  

• Structuur en functie van de habitat: De verspreiding en de samenstelling van gemeenschappen 
doelhabitats moeten stabiel zijn. De habitatfuncties en de ecologische parameters waarvan het 
bestaan van de habitats afhangt, moeten behouden worden. 

• De hoeveelheden en verspreiding van de soorten, de populatiestructuur enz.: Soortpopulaties 
zijn stabiel of groeien (doelaantallen kunnen bepaald worden). De populatietrends zijn stijgend. 
De soortverspreiding, waaronder levensgebieden en onderlinge verbindingen, wordt behouden 
of verbeterd ((bijv. door verbetering van de habitat en herbevolking van verbeterde gebieden). 
De populatiestructuur wordt behouden. 

 
• Informeren over de doelstellingen van Natura 2000  

Landbouwers en het grote publiek zullen niet overtuigend zijn van de noodzaak van het 
beheer van landbouwgrond voor Natura 2000, tenzij ze de behoefte aan 
beheermaatregelen begrijpen en hoe het bepalen van instandhoudingsdoelstellingen voor 
hun landbouwgrond binnen hun Natura 2000-gebied een belangrijke rol kan spelen in het 
bereiken van nationale en regionale doelstellingen.  

Lidstaten moeten dan ook een dialoog aangaan met belanghebbenden, vooral de 
plaatselijke landbeheerders, en eenvoudig toegankelijke informatie verstrekken over 
strategische doelstellingen en instandhoudingsdoelstellingen die verband houden met 
landbouwhabitats en -soorten. Ze moeten er ook voor zorgen dat de 
instandhoudingsdoelstellingen zo gepresenteerd kunnen worden dat ze pertinent en 
eenvoudig te begrijpen zijn door landbouwers en landbeheerders. Dit is belangrijk om een 
tweezijdige discussie met de autoriteiten te starten over hoe hun beheer van 
landbouwgrond kan bijdragen aan de instandhouding van het Natura 2000-gebied. 
Landbouwers hebben mogelijk een bijzonder goed begrip van voorgaand landbeheer dat tot 
successen of mislukkingen in instandhouding heeft geleid. 
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Kader 3.4 Voorbeelden van gebiedspecifieke instandhoudingsdoelstellingen 

Een aantal van de gebiedspecifieke instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden met 
droge landbouwgrond en groepen steppevogels in Spanje zijn: 

- Een passende habitat in kwaliteit en in omvang behouden en herstellen voor verschillende 
soorten steppevogels van communautair belang, rekening houdend met hun specifieke 
ecologische vereisten.  

- Bedreigende factoren en druk op vogelsoorten van communautair belang verminderen die 
verband houden met landbouw en andere menselijke activiteiten in het gebied. 

- De impact op vogels van bepaald mechanisch werk minimaliseren, vooral met betrekking tot de 
graanoogst. 

- De hoeveelheid end e kwaliteit van braakliggend land verhogen en ervoor zorgen dat dit correct 
beheerd wordt. 

- De hoeveelheid en de kwaliteit van hagen en gebieden met natuurlijke vegetatie in verband met 
landbouwpercelen behouden en herstellen. 

- De vegetatie in verband met kleine, seizoensgebonden stroompjes beschermen. 

- Het behoud van het landschappelijke landbouwmozaïek stimuleren, dat vereenvoudigd wordt 
door de gewaswisseling in de traditionele extensieve landbouw. 

- Een efficiënter systeem van geïntegreerde productie ontwikkelen voor stabiele opbrengsten en 
lagere kosten. 

- Extensieve veeteelt bevorderen om in bepaalde gebieden natuurlijke graslanden te behouden. 

- Verbetering van weiden bevorderen door het zaaien van geschikte mengsels of andere 
plaatselijke variëteiten van plaatselijke soorten. 

Dit is een niet volledige lijst van het type doelstellingen dat kan worden bepaald in Natura 2000-
gebieden met steppen en droge landbouwgrond. De hier gepresenteerde formulering is algemeen, 
maar in gebiedspecifieke instandhoudingsdoelstellingen worden de habitats, soorten, arealen, 
populatieaantallen en andere relevante parameters gedetailleerder aangegeven. 

Bron: Een aantal beheerplannen voor Natura 2000-gebieden met droge landbouwgrond en groepen 
steppevogels in Spanje 

• De benodigde instandhoudingsmaatregelen vaststellen  
 
Instandhoudingsmaatregelen zijn de praktische acties die moeten worden uitgevoerd om de 
instandhoudingsdoelstellingen van een gebied te behalen. Deze moeten overeenkomen met 
de ecologische vereisten van de habitats en soorten waarvoor het gebied is aangewezen en 
rekening houden met de economische, sociale en culturele vereisten, en de regionale en 
plaatselijke kenmerken (artikel 2.3).  
 
Instandhoudingsmaatregelen kunnen zowel gebiedspecifieke maatregelen zijn (bijv. 
beheeracties en/of beheerbeperkingen) als horizontale maatregelen die van toepassing zijn 
op een groot aantal Natura 2000-gebieden in een grotere zone (bijv. maatregelen om 
nitraatvervuiling te beperken, de jacht of het gebruik van hulpbronnen te regelen). 
Passende instrumenten voor de tenuitvoerlegging van deze instandhoudingsmaatregelen 
kunnen specifiek voor de gebieden opgestelde of in andere ruimtelijke-ordeningsplannen 
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opgenomen beheerplannen en/of passende bestuursrechtelijke, administratieve of op 
overeenkomsten berustende maatregelen zijn.  
 

Beheerplannen voor Natura 2000-gebieden worden overal in de Eu-landen gebruikt, maar 
andere maatregelen worden ook met succes toegepast en in vele landen worden 
verschillende opties in combinatie met beheer gebruikt voor Natura 2000-gebieden. Talrijke 
Lidstaten gebruiken specifieke plannen per gebied om beheerders en andere 
belanghebbenden te begeleiden in de aanpak van de instandhouding van de Natura 2000-
gebieden door middel van verschillende maatregelen.  

Gewoonlijk worden beheerplannen op gebiedsniveau gebruikt om doelstellingen te 
formuleren, samen met de benodigde maatregelen om deze doelstellingen te bereiken. 
Beheerplannen kunnen ook een middel vormen om de verantwoordelijkheden van de 
sociaaleconomische belanghebbenden, autoriteiten en NGO’s voor de tenuitvoerlegging van 
het beheer vast te leggen, de toegestane activiteiten te bepalen en potentiële dreigingen op 
de belangen van het gebied te identificeren van bepaalde activiteiten.  

Bovendien kunnen regionale, nationale en Europese actieplannen voor instandhouding van 
bepaalde soorten of habitats (soms ook soortactieplannen genoemd) gebruikt worden om 
de benodigde instandhoudingsmaatregelen te begeleiden die in elk gebied ten uitvoer 
gelegd moeten worden. Deze kunnen voor verschillende gebieden 
instandhoudingsmaatregelen voorstellen en bepalen en als middel dienen door de 
tenuitvoerlegging van deze maatregelen in specifieke Natura 2000-gebieden. 
Sectorbeheerplannen (bijv. voor bosbouw, landbouw, water) kunnen ook 
instandhoudingsdoelstellingen en specifieke maatregelen vaststellen voor Natura 2000-
gebieden. 

Bestuursrechtelijke maatregelen volgen gewoonlijk een patroon dat is vastgelegd in het 
procesrecht en kan specifieke vereisten bepalen die betrekking hebben op activiteiten die 
kunnen worden toegestaan, beperkt en verboden in Natura 2000-gebieden. 
Administratieve maatregelen kunnen relevantie voorwaarden, stellen voor het 
tenuitvoerleggen van instandhoudingsmaatregelen of het toestaan van andere activiteiten 
in Natura 2000-gebieden. 

Op overeenkomsten gebaseerde maatregelen brengen het aangaan van contracten of 
overeenkomsten met zich mee, meestal tussen beheerautoriteiten en landeigenaars of 
landgebruikers binnen het gebied. Agromilieuovereenkomsten met landbouwers in het 
kader van de verordening voor plattelandsontwikkeling zijn een voorbeeld van een 
vrijwillige contractuele maatregel voor het behoud van een gunstige staat van 
instandhouding van bepaalde habitats (bijv. weilanden, grasland) en soorten. De 
complexiteit van de benodigde instandhoudingsmaatregelen kan ook andere soorten 
contracten en overeenkomsten en andere soorten specifieke maatregelen vereisen, 
waaronder vrijwillig instandhoudingsbeheer zonder betaling of incentive. 

In alle gevallen moeten de benodigde instandhoudingsmaatregelen zodanig gedetailleerd 
worden opgesteld dat doeltreffende tenuitvoerlegging mogelijk is. De exacte locatie en een 
beschrijving van de vereiste middelen en middelen voor de tenuitvoerlegging ervan moeten 
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aangegeven worden. Een passend werkplan met de tijd van tenuitvoerlegging en de rollen 
en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in de tenuitvoerlegging van de maatregelen 
moet ook geformuleerd worden. Het werkplan moet flexibel genoeg zijn om waar nodig 
herziening en aanpassing mogelijk te maken, bijvoorbeeld op basis van de werkelijke 
resultaten of reeds uitgevoerde metingen. 

Het is ook van belang om een tijdlijn te bepalen voor de beoordeling van de uitgevoerde 
instandhoudingsmaatregelen, waarbij wordt bekeken hoe geschikt ze zijn en in hoeverre ze 
bijdragen tot het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen, ter controle van de 
geschiktheid, de meetbaarheid en de tenuitvoerlegging ervan. 

De planning van het beheer van landbouwgrond in deze gebieden moet voldoen aan de 
beheerplannen of bestaande instandhoudingsmaatregelen in Natura 2000-gebieden. 

In verschillende landbouwsituaties zijn verschillende beheeraanpakken nodig. Het behoud 
van bestaande landbouwpraktijken kan bijvoorbeeld voldoende zijn in extensieve systemen, 
terwijl grondige veranderingen mogelijk nodig zijn in intensievere landbouwsystemen.  

Horizontale maatregelen kunnen geschikt zijn voor bepaalde habitattypen/soorten binnen 
een hele regio of land, of diffuse druk aanpakken zoals eutrofiëring door uitspoeling vanuit 
de landbouw. In sommige situaties kunnen een paar eenvoudige eisen, die in het hele 
bebouwde landschap kunnen worden toegepast, nuttig zijn. Bovendien zijn deze 
maatregelen niet altijd nieuw, omdat ook bestaande maatregelen kunnen bijdragen aan het 
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen.  

Aan de andere kant kunnen in sommige gebieden meer specifieke plaatselijke aanpakken 
nodig zijn, waaronder op maat gemaakte, zeer gerichte maatregelen die het best geschikt 
zijn voor de specifieke beheereisen van een specifieke soort of habitat in een specifieke 
locatie. Het is bijzonder belangrijk dat de levenscyclus en de ecologische eisen van een soort 
begrepen worden voordat beheermaatregelen voor specifieke soorten opgesteld worden. 
Plaatselijke omstandigheden kunnen afwijkingen in de specifieke behoeften van habitats en 
soorten veroorzaken. 

Het is van belang dat duidelijk wordt bepaald welke noodzakelijke 
instandhoudingsmaatregelen wettelijk verplicht zijn, indien van toepassing, en dat bepaald 
wordt op wie en welke grond deze verplichtingen van toepassing zijn. Verplichte 
landbeheervereisten voor landbouwers zullen waarschijnlijk van invloed zijn op de omvang 
van stimulansbetalingen, omdat de verplichtingen deel zullen uitmaken van het 
referentieniveau22 voor bepaalde betalingen (zie paragraaf 5.3 voor meer details). 
 

3.3 De middelen identificeren die nodig zijn voor het beheer van Natura 2000-gebieden  

Identificatie van de financiële middelen die nodig zijn voor passend beheer van de Natura 
2000-gebieden om hun bijdrage tot de instandhouding van habitats en soorten van 

                                                      
22 Het referentieniveau bepaalt de scheidlijn tussen het niveau van milieuvoorzieningen die landbouwers op 
eigen kosten moeten verzorgen, en een verbeterd niveau van milieubeheer waarvoor de landbouwers betaald 
kunnen worden, bijvoorbeeld via agromilieuprogramma’s (Kristensen and Primdahl, 2006) 
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communautair belang te optimaliseren, is essentieel. De identificatie van de benodigde 
instandhoudingsmaatregelen (bijv. in beheerplannen en andere instrumenten) is een eerste 
stap hierin.  
 
Om beter gebruik te garanderen van de mogelijkheden die tot beschikking staan voor het 
beheer van Natura 2000-gebieden onder EU-fondsen, moet bijzondere aandacht besteed 
worden aan een strategische, meerjarige planningsaanpak voor Natura 2000-financiering. 
De Commissie heeft Lidstaten aangespoord om Prioritaire actiekaders (PAK) op te stellen 
voor de financiering van Natura 2000, waarin de strategische prioriteiten worden 
beschreven, en de uit te voeren maatregelen voor de periode 2014-2020 en de 
financieringsinstrumenten die gebruikt kunnen worden om deze maatregelen ten uitvoer te 
leggen23 (kader 3.5). 

Europese cofinanciering 

Mogelijkheden voor financiering van Natura 2000 zijn opgenomen in elk van de relevante 
EU-fondsen voor de financieringsperiode 2014-202024. Vooral het Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) was en is een belangrijke bron van financiën en zal dat ook blijven 
(zie hoofdstuk 5). Hoewel de Lidstaten de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de 
financiering van Natura 2000, verbindt artikel 8 van de habitatsrichtlijn de levering van 
noodzakelijke instandhoudingsmaatregelen voor Natura 2000 duidelijk aan cofinanciering 
door de EU.  

De Commissie heeft zijn visie op het belang van Europese financiering voor biodiversiteit en 
natuurbescherming uiteengezet in het nieuwe meerjarig financieel kader en verklaart dat dit 
een versterkte geïntegreerde aanpak vereist dat de opname garandeert van de prioriteiten 
van Natura 2000-avctiekaders in de nationale en regionale sectorprogramma’s voor EU-
financiering (European Commission, 2011)25. 

Er is gekozen voor de geïntegreerde aanpak om te garanderen dat het beheer van de 
gebieden deel uitmaakt van een breder land- en waterbeheerbeleid, om Lidstaten in staat te 
stellen om prioriteiten te bepalen en beleidsregels en maatregelen te ontwikkelen die hun 
nationale en regionale specificiteiten weerspiegelen en om duplicatie en overlapping van 
verschillende EU-financieringsmiddelen en de hiermee gepaard gaande administratieve 
complicatie en transactiekosten, te vermijden.  

De Commissie heeft ook zijn intentie uitgesproken om het gebruik van innoverende 
aanpakken en op de markt gebaseerde instrumenten, waaronder particuliere fondsen, voor 
ondersteuning van het Natura 2000-beheer te bevorderen, hoewel de Commissie erkent dat 
deze bronnen waarschijnlijk slechts een klein gedeelte van de totale financiering van het 
Natura 2000-netwerk in de toekomst zal dekken, en overheidsfondsen van de EU en de 

                                                      
23 SEC(2011) 1573 final  
24 Cohesiefinanciering in COM (2011) 612 final, COM (2011) 614 final; Gemeenschappelijk landbouwbeleid in 
COM (2011) 625 final, COM (2011) 627 final; Europees maritiem en visserijbeleid in COM (2011) 804 final; LIFE 
financieel middel voor milieu- en klimaatactie in COM (2011) 874 final 
25 Communicatie van de Europese Commissie over 'A budget for Europe 2020' COM(2011) 500 final, Deel I (en 
de milieu- en klimaatbeleidsfiches COM(2011) 500 final, <Deel II) 
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Lidstaten vereist zullen blijven om de instandhoudingsvoordelen van het netwerk van 
verwezenlijken.. 

Prioritaire actiekaders dienen als strategische planningsmiddelen om te integratie van 
Natura 2000-financiering in relevante EU-financieringsmiddelen voor de nieuwe 
programmaperiode te versterken, vooral de relevante operationele programma’s voor de 
verschillende financieringsmiddelen. 

Voldoende financiering veiligstellen voor tenuitvoerlegging 

Hoewel een serie EU-beleidsinstrumenten potentieel fondsen leveren voor het beheer van 
Natura 2000, worden in praktijk niet voldoende fondsen door de Lidstaten toegewezen of 
geopend: naar schatting wordt momenteel slechts een vijfde of minder van de benodigde 
fondsen beschikbaar gesteld (European Commission, 2011; Gantioler et al, 2010; Kettunen 
et al, 2011). Een serie beperkingen zoals beperkte integratie van Natura 2000 in de 
nationale financieringsprioriteiten en gebrek aan sectorerkenning of capaciteiten van de 
belanghebbenden verhinderen het benutten van de mogelijkheden van het 
cofinancieringskader van de EU (Kettunen et al, 2011). 

Kader 3.5 Het Prioritaire actiekader, een strategisch planningsmiddel voor Natura 2000-
financiering  

Artikel 8 van de habitatrichtlijn vereist de aanname door de Commissie van een prioritair actiekader 
van maatregelen voor cofinanciering in Natura 2000-gebieden, met betrekking tot de beschikbare 
financieringen op grond van de relevante communautaire instrumenten en op basis van de 
identificatie van de relevante maatregelen, de kosten hiervan en de financiering, waaronder 
cofinanciering, die nodig is voor de tenuitvoerlegging ervan. Dit zal alleen mogelijk zijn indien de 
Lidstaten nationale en/of regionale prioritaire actiekaders (PAK) opstellen voor Natura 2000 voor de 
komende financieringsperiode (2014-2020). Een dergelijke aanpak zal een duidelijker kader 
opleveren voor bepaling van de doelstellingen en prioriteiten, beschrijving van de Natura 2000-
maatregelen die gefinancierd moeten worden, identificatie van de potentiële bijdrage van elke EU-
fonds aan het nationale/regionale Natura 2000-netwerk voor de komende financiële 
planningperiode en beschrijving van de prioritaire acties, de monitoring en beoordeling van de 
gesteunde maatregelen die moeten worden ondernomen. Het habitatscomité heeft samen met de 
Lidstaten een gelijkvormig formaat ontwikkeld voor prioritaire actiekaders. 

PAK zijn bedoeld als planningmiddel voor de identificatie van belangrijke prioriteiten en het bieden 
van een geïntegreerd overzicht van hoe deze bereikt kunnen worden met behulp van de 
verschillende financieringsmiddelen. De prioritaire actiekaders van de Lidstaten identificeren hun 
strategische instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 voor de periode 2014-2020.  Lidstaten 
moeten ook hun financieringsbehoeften voor Natura 2000 aangeven op grond van de relevante 
programma’s. Om de invloed van de prioritaire actieplannen en hun benutting op grond van 
geïntegreerde aanpak te maximaliseren, moeten dergelijke actiekaders voorafgaand aan de 
afronding van de overeenkomst van belangrijke programma’s voor landbouw, visserij en regionale 
ontwikkeling voor de financieringsperiode 2014-2020 worden opgesteld. Het doel is het zekerstellen 
van een strategische aandacht voor de belangrijkste prioriteiten, en complementariteit en 
consistentie tussen de informatie in de prioritaire actiekaders en de relevante programma’s.  

Verdere informatie: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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Lidstaten moeten prioriteiten bepalen en beleidsregels ontwikkelen die hun nationale en 
regionale specificiteiten weerspiegelen. Effectief beheer en herstel van onder Natura 2000 
beschermde gebieden vereist een strategische planning die gebruik maakt van de 
mogelijkheden die EU-sectorbeleidsregels bieden en van de relevante fondsen voor 
financiering.  

Hoofdstuk 5 beschrijft de Europese cofinancieringsmogelijkheden. Aanbevelingen voor de 
planning van de financiering van Natura 2000-landbouwgrondbeheer zijn te vinden in 
hoofdstuk 6. 

Verdere informatie 

• Richtsnoer van de Europese Commissie voor het beheer van Natura 2000-gebieden: de 
bepalingen van Artikel 6 van de habitatrichtlijn 92/43/EEG. Europese Commissie, 2000 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

• Noot van de Europese Commissie voor de interpretatie van de bepaling van 
instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden, en nieuw richtsnoer voor de 
bepaling van instandhoudingsmaatregelen overeenkomstig Artikel 4(1).  

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commissio
n_note2.pdf 

• Richtsnoer van de Europese Commissie over financiering van Natura 2000:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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4. AANBEVELINGEN VOOR LANDBOUWBEHEER 
VAN NATURA 2000-HABITATS EN -SOORTEN 

 
Wat doet dit hoofdstuk? 
 
Dit hoofdstuk vat de belangrijkste beheermaatregelen samen die nodig zijn voor het behoud 
van de gunstige staat van instandhouding van belangrijke landbouwhabitats en -soorten in 
Natura 2000-gebieden. 

Het geeft aanbevelingen over de belangrijke aspecten waarmee rekening gehouden moet 
worden voor de tenuitvoerlegging van passende landbouwpraktijken die kunnen bijdragen 
aan het behoud van Natura 2000-habitats en -soorten. 
 

4.1 Habitatbeheer 

Laagintensief landbouwbeheer is noodzakelijk voor het overleven van halfnatuurlijke 
habitattypen en soorten die in dit richtsnoer vermeld worden, en voor het bereiken van een 
gunstige staat van instandhouding voor belangrijke habitats en soorten die verband houden 
met landbouwpraktijken in Natura 2000-gebieden.  Herstelactiviteiten zijn ook vaak 
noodzakelijk voorafgaand aan de herintroductie van geschikt langetermijnbeheer. 

Deze beheermaatregelen zullen meestal ten uitvoer gelegd worden door landbouwers, die 
passend ondersteund moeten worden. Sommige landbouwers voeren al goede 
beheermaatregelen uit en het is belangrijk dat hun rol in de instandhouding en het beheer 
van deze habitats wordt erkend en ondersteund. Andere zullen steun nodig hebben om 
beheer van verlaten grond te herstellen of de intensifiëring van landbouwgrond achterwege 
te laten. 

Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste landbouwpraktijken die kunnen bijdragen aan 
passend beheer van Natura 2000-habitats en -soorten. 

Begrazing 

De meeste habitats waarop dit richtsnoer betrekking heeft, worden beheerd door 
begrazing, waardoor opvolging van kreupelhout en bomen wordt voorkomen en invasieve 
uitheemse soorten beheerst worden. Habitats kunnen echter verslechteren door over- of 
onderbegrazing of onjuiste veerassen of graasfrequenties. De voornaamste overwegingen in 
begrazingsbeheer zijn de volgende: 

 Veebezetting/intensiteit. Voor bijna alle belangrijke halfnatuurlijke habitats vereisen 
beheeraanbevelingen extensieve begrazing, met lage tot matige aantallen vee. Een 
klein aantal vereisen echtere hogere begrazingsratio’s om hun instandhoudingsstaat 
te behouden. Bij de bepaling van de specifieke veebezettingen voor een habitattype 
moet rekening gehouden worden met de specifieke plaatselijke omstandigheden, 
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waaronder: type en soort vegetatie, productiviteit van de habitat, grondsoort, 
wateromstandigheden, de mate van begrazing door wilde graseters, 
beheergeschiedenis en instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Een 
zorgvuldig evenwicht tussen de veebezetting en de lengte van de begrazingsperiode 
moet worden vastgesteld om de geschikte begrazingsdruk te vinden. Het is ook van 
belang rekening te houden met de gebruiksratio van het vee. 

 Veesoorten, rassen en combinaties van grazers. Verschillende soorten vee grazen op 
verschillende manieren, en dit heft invloed op hun geschiktheid voor afzonderlijke 
habitats. Runderen zijn niet-selectieve grazers die overvloedige grassoorten in 
bedwang kunnen houden. Schapen zijn beter geschikt voor habitats met weinig 
voedingsstoffen, die gevoelig zijn voor erosie, met drogere omstandigheden en 
minder grasproductie. Paarden en pony’s worden minder algemeen gebruikt en 
gewoonlijk in combinatie met schapen of runderen. Gemengde kuddes geiten en 
schapen zijn goed voor bepaalde habitattypen, vooral met opdringend struikgewas. 
Geiten mogen echter niet zonder herder gebruikt worden indien gevoelige habitats 
aanwezig zijn. Het gebruik van een combinatie van grazers kan een gevarieerd 
grastapijt creëren wat een variëteit aan soorten bevordert.  

 Seizoensgebondenheid en timing, verweiding. In sommige alpine en subalpine 
graslanden ondersteunt seizoensgebondenheid de traditionele verweiding waarin 
dieren in de zomer op de bergen grazen en in de winter naar de weiden in de dalen 
gebracht worden. De seizoensgebondenheid van het grazen wisselt per regio en de 
productiviteit en grond kunnen het hele jaar begrazing verdragen indien habitats op 
betaalde hoogtes en breedtegraden voorkomen. Hoewel vaste seizoensgebonden 
begrazingspatronen door klimatologische omstandigheden op de lange termijn 
bepaald worden, moeten de beheerniveaus jaarlijks worden aangepast omdat veel 
halfnatuurlijke habitats aanzienlijke jaarlijkse productiviteitsschommelingen kennen 
in verband met klimaatschommelingen. Verweiding heeft vaak de voorkeur boven 
ononderbroken begrazing omdat dit de beste manier vormt om een heterogene 
habitat te vormen en overmatige schade door vertrappen en bemesting op enkele 
percelen voorkomt. Dit is echter duur en arbeidsintensief (hoeden of omheining) wat 
de uitvoerbaarheid in de praktijk potentieel beperkt. Zoals eerder aangegeven moet 
een evenwicht gevonden worden tussen een lange periode van relatief laagintensief 
begrazen of een kortere, intensievere periode. 

Hoeden 

Voor vele habitats, vooral in berggebieden, is hoeden een culturele traditie. Bekwaam 
hoeden betekent extensieve begrazing van open habitats, afwisselend in ruimte en tijd, en 
een optimale intensiteit voor het onderhoud van de diversiteit van de vegetatie, geschikt 
voor zowel het vee als de biodiversiteit. Herders verdelen grote graaszones in sectoren 
waarin het vee wordt aangemoedigd om te grazen in een optimaal evenwicht tussen minder 
en meer braakliggende grond, om voor goede voeding met minimaal energieverbruik te 
zorgen en gelijktijdig de weiden te onderhouden en het struikgewas te beheersen. Hoeden 
draagt als volgt bij aan de biodiversiteit: 

• Beheer van struikgewas en heide 



 

 49 

• Onderhoud van een mozaïek aan habitats en habitatranden 

• Beheersing van branden 

• Verlaging van het erosie- en verwoestijningsrisico 

• Levering van veekarkassen 

• Verspreiding van zaden 

• Herverdeling en concentratie van voedingsstoffen 

Begrazings- en verweidingssystemen die seizoensgebonden begrazing op open weiden in 
stand houden, worden op grote schaal stopgezet. Huidige initiatieven om deze systemen te 
steunen omvatten herdersscholen in Frankrijk en Spanje. 

Schaapskooien en veekralen, locatie van water en onderdak 

In sommige delen van Europa waar herders gebruikt worden, werden schapen en vee 
traditioneel ‘s nachts in omheinde zones ondergebracht ter bescherming tegen roofdieren. 
Deze kooien of kralen kunnen een bijzonder hoge begrazingsdruk over en kleine zone 
veroorzaken, met intensief vertrappen en afgrazen, eutrofiëring en verandering van de 
grondeigenschappen, met als gevolg een vermindering van kenmerkende soorten en vaak 
invasie van uitheemse soorten. De locatie van water en onderdak zal ok van invloed zijn op 
het gedrag van het vee, en kan potentieel gelijksoortige problemen veroorzaken. Kralen en 
kooien worden niet aanbevolen op natuurlijke graslanden of halfnatuurlijke droge 
graslanden. Het kan echter zijn toegestaan op bepaalde locaties, indien de omheiningen 
elke dag verwijderd worden of de veedichtheid en de begrazingsperiode beperkt zijn. 

Gecontroleerd afbranden 

Sommige begraasde natuurlijke en halfnatuurlijke graslanden, struikgewas en heide hebben 
zorgvuldig afbrandbeheer nodig om de vestiging van houtachtige soorten te voorkomen 
(vooral in afwezigheid van passende begrazing), strooisel te beperken en voedingsstoffen 
vrij te maken. Afbranden kan bijdragen tot het behoud van omstandigheden met een kleine 
hoeveelheid voedingsstoffen, vooral indien luchtvervuiling voor een grotere dan natuurlijke 
aanvoer van voedingsstoffen door neerslag zorgt. Bij hooggelegen heide zoals de 
heidevelden in het VK worden kleine percelen gewoonlijk afgebrand om de structurele 
variëteit van de vegetatie te verhogen, door een aanwezigheid van alle groeifasen van de 
dominerende heidesoorten te behouden om de rijkheid van de ongewervelde en 
vogelsoorten te bevorderen. Ongeschikt afbrandbeheer (te grote zones afbranden, te vaak 
afbranden, het verkeerde type of de verkeerde leeftijd van de vegetatie, of op 
laagveengrond) leidt tot significante negatieve effecten. 

Indien vereist moet afbrandbeheer dan ook bijzonder nauwkeurig worden gepland en 
gecontroleerd (vooral indien een risico voor ongecontroleerde brand bestaat) en strikt 
worden uitgevoerd volgens de nationale regels en richtlijnen, waarvan voorbeelden aan het 
einde van dit hoofdstuk vermeld zijn.  
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Maaien/hooien 

Op vele halfnatuurlijke graslanden (weiden) wordt het hooi gemaaid veevoer dat kan 
worden opgeslagen voor de winter. Sommige weinig producerende graslanden zoals -
weiden werden traditioneel gemaaid voor ligstro. Maaien is niet-selectief en bevordert dan 
ook de groei van grassen en lage kruiden terwijl het hoge gras en houtachtige planten 
verwijderd worden. Het verwijderen van het afgemaaide gras van het veld zorgt voor het 
behoud van lage voedingsstoffenniveaus op de lange termijn, wat halfnatuurlijke weiden 
met een bijzonder hoge diversiteit aan planten en een aanzienlijke instandhoudingswaarde 
tot gevolg heeft, zowel voor hun plantengroepen als voor hun bijbehorende groepen 
ongewervelde dieren. 

 Timing en frequentie. Gewoonlijk moeten hooiweidehabitats gemaaid worden nadat 
de eieren van broedvogels uitgekomen zijn en de planten tot zaad zijn opgeschoten, 
als het gras ongeveer 50-1220 cm hoog is. Het maaien moet over de tijd en de 
ruimte verdeeld worden om een habitatmozaïek te creëren, door zones (10-20% van 
de habitat) een jaar lang niet te maaien en de niet gemaaide percelen jaarlijks te 
roteren of door alle percelen jaarlijks te maaien maar verschillende zones op 
verschillende tijden te maaien. In een wisselend graslandbeheerprogramma blijft 
een serie achtereenvolgende groeistadia behouden en wordt de soortdiversiteit 
verhoogd.  De optimale maaifrequentie is afhankelijk van de habitattypen en -
subtypes en per gebied van onder andere de instandhoudingsdoelstellingen. 

 Op het veld drogen en verwijderen van gemaaide biomassa. In hooiweiden moet 
gemaaid hooi in het veld drogen voordat het wordt verzameld en opgeslagen, zodat 
het zaad kan vallen en de reproductie van bloeiende planten kan verzekeren. In de 
meeste andere gemaaide habitats moet het afgemaaide hooi zo snel mogelijk 
verwijderd worden, om verrijking met voedingsstoffen en ‘verstikking’ van de 
onderliggende vegetatie te voorkomen. 

 Maaiuitrusting/machines. Traditionele, laagintensieve methodes van hooien, met 
een zeis, zijn niet rendabel meer maar zware machines kunnen habitats 
beschadigen, vooral op met water doortrokken of losse grond die gevoelig is voor 
erosie en compactering. Op natte grond moet het gras met de hand gemaaid 
worden, of met speciaal ontworpen machines. Om de directe mortaliteit van 
weidefaunasoorten door machines te verlagen, moet het maaien vanuit het midden 
van het veld naar buiten toe plaatsvinden; het gras moet gemaaid worden op een 
hoogte van minimaal 10 cm, het maaien moet na 10 uur ‘s morgens plaatsvinden en 
er moet een maaier met een maaibalk gebruikt worden. In sommige regio’s vereist 
traditioneel hooien dat het hooi kort net boven de moslaag gemaaid wordt en de 
maaiperiode kan variëren. 

 Gecombineerd maaien en grazen. In vele habitats worden begrazing samen met 
maaien gebruikt, gewoonlijk na het maaien en in de herfst of in droge, zachte 
gebieden in de winter. Grazen kan een grotere homogeniteit in de habitat en een 
grotere grasvariëteit tot gevolg hebben dan alleen maaien, omdat dieren het liefst 
de grassen met de meeste voedingsstoffen eten en vertrappen drukken kale grond 
creëert. In sommige gevallen kan maaien gebruikt worden om problemen door 
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overbegrazing op te lossen, vooral voor het ruimen van habitats die dicht bedekt 
waren met struikgewas. 

 Maaien vervangen door begrazen. Dit wordt niet aanbevolen, omdat dit 
waarschijnlijk leidt tot veranderingen van de samenstelling van de ecologische 
gemeenschap (Dover et al, 2011). In sommige habitats en voor vele soorten vlinders 
in graslandhabitats kan zeer laagintensieve begrazing een passende vervanging 
vormen voor maaien.  

Beperkt of geen gebruik van bemesting - mest en minerale meststoffen 

Bijna geen enkele van de droge graslandtypen verdraagt bemesting, op het gebied of in 
aangrenzende gebieden, en veel ervan hebben al de negatieve effecten van eutrofiëring 
ondervonden. Het beheer van deze habitats moet de preventie prioriteren van 
voedingsstoffenaanvoer door bemesting, landbouwuitspoeling of overstroming met 
oppervlaktewater dat rijk is aan voedingsstoffen, en van bijvoeding voor grazend vee. 

Bemesting van weiden wordt in het algemeen ook niet aanbevolen, vooral niet in gebieden 
die niet eerder bemest werden. Sommige weiden werden traditioneel beheerd met een lage 
aanvoer van mest ter compensatie van het verlies van voedingsstoffen door het hooien, of 
werden bemest door periodieke overstroming met sediment dat rijk is aan voedingsstoffen. 
Nu zijn vele weiden getroffen door eutrofiëring en moet de bemesting streng worden 
gecontroleerd of verboden, zowel binnen de habitat als in de omringende zone. Sommige 
typen hooiweiden in berggebieden en in laagland kunnen onder bepaalde omstandigheden 
echter profiteren van een kleine hoeveelheid bemesting om de productiviteit en de variëteit 
aan soorten te behouden. Het effect op de soortdiversiteit moet in overweging genomen 
worden voordat bemesting in welke mate dan ook wordt toegepast, rekening houdend met 
de effecten van eutrofiëring. Een geïntegreerde multi-taxa aanpak van beheer wordt 
aanbevolen om de minimale schadelijke invloed van de rijkdom en diversiteit aan soorten in 
deze weiden vast te stellen. 

Intensievere herstelmaatregelen waaronder opnieuw creëren van habitats 

In gebieden waar landbouwhabitats beschadigd zijn door druk door intensieve landbouw, 
zijn mogelijk ingrijpende herstelmaatregelen nodig om een gunstige staat van 
instandhouding te bereiken voort belangrijke Natura 2000-habitats en -soorten. Deze 
herstelacties kunnen bestaan uit: 

 De verrijking van de grond omkeren en vegetatie opnieuw introduceren. Indien 
habitats beschadigd zijn door intensifiëring van de landbouw, waaronder drainage 
en bemesting, moeten deze hersteld worden door de vruchtbaarheid van de grond 
te verlagen, door stopzetten van de bemesting en in sommige gevallen verwijdering 
van voedingsstoffen. Dit kan verwijdering van de met voedingsstoffen verrijkte 
bovenlaag van de grond zijn of meerdere jaren verbouwen en verwijderen van 
voedingsintensieve gewassen. 

 Inzaaien om de soortdiversiteit de herstellen. Dit kan bereikt worden door hooi van 
geschikte graslanden te verspreiden (droog of groen), of door zaad van geschikte 
plantensoorten te verkrijgen en dit in de zomer op de kale grond te zaaien en te 
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rollen of in de variëteit in te zaaien met een zaaimachine. Soms kan het noodzakelijk 
zijn om het zaadbed voor te bereiden door een gedeelte van het grasperceel te 
ploegen of te eggen met de schijfeg. 

 Struikgewas beheersen. verlaten of onderbegraasde halfnatuurlijke habitats kunnen 
hersteld worden door struikgewas te verwijderen, voordat maai- of 
begrazingsbeheersing wordt hersteld. 

 Invasief onkruid en uitheemse soorten beheersen. Invasief uitheems onkruid en 
bomen moeten gerooid worden en de stronken worden verwijderd of behandeld om 
uitlopen te voorkomen. Onkruid kan met de eg worden bewerkt, worden gemaaid of 
getopt voordat het bloeit, maar niet tijdens het nestseizoen. Grazen van de late 
winter tot de vroege lente kan sommige vaste onkruidsoorten helpen beheersen, 
terwijl intensief vertrappen door vee kan bijdragen aan de beheersing van 
adelaarsvaren (Pteridium aquilinum). 

 Bomen behouden is bosweiden: knotten, kappen, verjongen. In onderbegraasde en 
overgroeide bosweiden kan opdringend struikgewas nadelige effecten hebben op 
oudere bomen (grote, oude en holle bomen) en de groei moet hieronder uitgedund 
worden. Sommige bomen mogen groeien en splijten om de diversiteit van de habitat 
te vergroten. In de dehesas en montados in Spanje en Portugal moet eikenaangroei 
worden beschermd en aangemoedigd door aanplanten, bescherming van jonge 
bomen tegen grazen en verweiding. 

Waterhuishouding herstellen 

Sommige halfnatuurlijke habitats bevinden zich in moerasstreken met hoge waterspiegels of 
periodieke overstromingen, en zijn afhankelijk van de overleving van de historische 
waterhuishouding. Deze is vaak gewijzigd voor overstromingsbeheer of om alternatief 
landgebruik of ontwikkeling mogelijk te maken. Indien mogelijk, moet het beheer het 
omkeren van dergelijke wijzigingen omvatten. Strategieën om de waterhuishouding te 
herstellen moeten de natuurlijke hydrologische functies nabootsen, ook die van dezelfde 
waterbron. 

 Watereenheden beheren. Het beheer moet plaatsvinden op het niveau van 
afzonderlijke watereenheden, indien dit geïsoleerd kan worden, en op het niveau 
van de hele waterhuishouding. Dientengevolge is voor het waterbeheer een goede 
kennis van de waterhuishouding nodig en mag dit alleen ondernomen worden indien 
negatieve effecten op aangrenzende habitats of infrastructuren vermeden kunnen 
worden. 

 Drainering omkeren. Bestaande drainagekanalen kunnen geblokkeerd worden door 
ze af te dammen et houten, metalen of plastic platen of te vullen met een ‘plug’ van 
grond en vegetatie om water vast te houden. Verdere drainering moet niet worden 
toegestaan.  

 Grondwaterpeil en huishouding herstellen. Verschillende halfnatuurlijke habitats 
(vooral in vochtige graslanden) zijn bijzonder gevoelig voor wijzigingen in het 
grondwaterpeil. Waterstanden moeten worden verhoogd door de onttrekking van 
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grondwater te stoppen of indien dit geen haalbare optie is, door het watervolume 
dat onttrokken mag worden en de periodes waarin dit mag gebeuren, te beperken.  
In sommige gebieden kan het grondwater worden aangevuld door dammen of 
sluizen te bouwen om water vastte houden, hoewel er risico bestaat voor 
ongewenste stagnatie van water of overlopen van kanalen met beperkte infiltratie in 
habitattypen met minder permeabele grond. 

 Overstroming en rivierregeling. Sommige belangrijke habitats (zoals alluviale weiden) 
zijn afhankelijk van regelmatige overstroming om voedingsstoffen en substraat aan 
te voeren. Winterse overstroming van vele verdronken graslanden is ook bijzonder 
belangrijk voor overwinterende watervogels (eenden, ganzen en zwanen) en voor de 
creatie van geschikte habitats voor broedende waadvogels. In gebieden waar 
dammenbouw mogelijk is, kunnen sluizen gebouwd worden om gebieden in de 
winter onder water te houden. Indien dit niet mogelijk is, moet op andere manieren 
een natuurlijke waterloop hersteld worden (Eriksson, 2008). 

 Kustwaterhuishouding. Kusthabitats als weiden en duinsystemen zijn afhankelijk van 
regelmatige verstoring via de getijden, golven en wind. Beheerste hergroepering, dat 
wil zeggen de verwijdering van waterkeringen om de natuurlijke kustdynamica te 
herstellen, kan open habitats met hun dynamica herstellen op voorwaarde dat alle 
mogelijke gevolgen (voor sedimentafzetting, erosie langs de kust) zorgvuldig 
overwogen zijn. In vele gevallen zal een volledige verwijdering van waterkeringen 
niet mogelijk zijn, maar deze kunnen gewijzigd worden om een natuurlijker 
overstromingsbeheer te creëren. Stroomregelende kanalen en sluizen kunnen 
bijvoorbeeld toegevoegd worden aan waterkeringen om gecontroleerde getijden 
mogelijk te maken, wat belangrijk is voor kustweiden en weiland.  

4.2 Soortbeheer 

De maatregelen die noodzakelijk zijn om een gunstige staat van instandhouding te 
behouden of bereiken voor de meeste belangrijke landbouwsoorten zullen identiek of 
gelijkwaardig zijn aan de maatregelen die in de vorige paragraaf beschreven zijn voor 
belangrijke landbouwhabitats. Belangrijke elementen zijn het verzorgen van passende 
begrazingsniveaus en seizoenen, de juiste timing voor het maaien, het onderhoud van de 
waterpeil en de overstromingshuishouding in nat grasland en vermijden of strikte controle 
van het gebruik van meststoffen en pesticiden. Indien afbranden vereist is voor het beheer 
van de habitat, zijn zorgvuldige planning en controle noodzakelijk om het broedseizoen van 
op de grond nestelende vogels en periodes waarin planten bijzonder gevoelig zijn voor 
brand te vermijden. 

Deze richtlijnen hebben niet de roeping om de volledige serie aanvullende acties te 
identificeren die nodig kunnen zijn voor alle belangrijke landbouwsoorten. Een aantal 
bijzonder gebruikelijke of belangrijke algemene acties voor de instandhouding van soorten 
zijn echter: 

• Ervoor zorgen dat aan alle habitateisen op het gebied van voeding, voortplanting en 
onderdak wordt voldaan, in alle seizoenen en binnen het verspreidingsgebied van 
een soort, waarvoor een mozaïek van verschillende stukken habitats nodig kan zijn. 
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• Onderhoud van specifieke habitatkenmerken als heggen, bomen, greppels enz. zoals 
hieronder beschreven. 

• Bijvoeren van sommige soorten met specifieke eisen die niet eenvoudig vervangen 
kunnen worden (bijvoorbeeld karkassen voor gieren). 

• Wijziging van de landbouwpraktijken, zoals de frequentie van het maaien, de 
intensiteit en de timing van de begrazing, om de mortaliteit en de verstoring van 
kwetsbare soorten te voorkomen of te beperken (bijv. op de grond nestelende 
vogels). 

• Controle of eliminering van uitheemse soorten die concurreren met of roof plegen 
op inheemse soorten van instandhoudingsbelang.  

Instandhoudingsmaatregelen vereisen een goede kennis van de ecologie, de levenscyclus en 
gebiedspecifieke voorwaarden en vereisten van de soorten. Agromilieumaatregelen moeten 
per gebied gerichte maatregelen op maat omvatten voor doeltreffendheid en efficiency (zie 
hoofdstuk 6). Het is van belang op te merken dat vele soorten van communautair belang 
ook afhankelijk zijn van habitats buiten Natura 2000-toegewezen gebieden. 

Belangrijke maatregelen om soorten op akkerland in stand te houden 

Een aantal van de meest bedreigde soorten vermeld in de habitat- en de vogelrichtlijn zijn 
afhankelijk van extensief beheer van akkerland.  Belangrijke beheermaatregelen zijn onder 
andere: 

• Akkerbouw met weinig input: beperkt gebruik van meststoffen, weinig of geen 
irrigatie, en gebruik van gewassen die geschikt zijn voor weinig productieve 
omgevingen; 

• Geen gebruik van pesticiden; 

• Niet diep ploegen op akkers en zandgronden waar de knoflookpad  (Pelobates 
fuscus) aanwezig is of op leemachtige grond waar hamstersoorten (Cricetus cricetus 
of Mesocricetus newtoni) aanwezig zijn; 

• Graanverbouw in de zomer met een lange stoppelperiode en behoud van 
braakliggende gebieden; 

• Gemengde en afwisselende akkerbouw en graslandpercelen; 

• Stukken of stroken gewassen voor voer en/of beschutting, bijv. groenvoer, 
vogelzaad; 

• De oogstmethodes aanpassen aan de behoeften van de soorten, bijv. ongemaaide 
stroken of stukken als beschutting, een balkmaaier gebruiken, een kettingbalk 
voorop om dieren te waarschuwen, hooibalen maken vermijden (vers gemaaid gras 
pletten zodat het sneller droogt; 

• Omheiningen markeren (bijv. met reflecterende stroken) om botsingen met grote 
vogels te voorkomen, zoals de grote trap (Otis tarda) 
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• Nestzones of beschuttingsstroken maken. 

Belangrijke maatregelen om soorten op intensief beheerde landbouwgrond in stand te 
houden 

Sommige belangrijke soorten waaronder ganzen en andere watervogels en de Europese 
hamster zijn aanwezig op intensief beheerde landbouwgrond. De maatregelen voor deze 
soorten zijn variabel en soortspecifiek, maar een aantal voorbeelden zijn: 

• Beheer van graasschade door ganzen en andere watervogels (voornamelijk in de 
winter) door gewassen of resten van gewassen te laten staan (met compensatie voor 
de boeren) in onverstoorde zones  

• Bescherming van broedende vogels tegen landbouwpraktijken door markering van 
nesten 

• Gebruik van pesticiden beperken om de populaties ongewervelde dieren in stand te 
houden, met name in veldranden 

• Behoud van het grondwaterpeil, overstroming in de winter, en/of de grondstructuur 
om een goede penetrabiliteit van de grond te behouden voor voedsel zoekende 
vogels 

• Maatregelen voor de Europese hamster (Cricetus cricetus) – behoud van 
groenvoerzones, stroken opgeofferde granen, niet diep ploegen om schade aan 
holen te voorkomen (zie casestudy Nederland in Bijlage E). 

Bescherming, onderhouden en herstellen van landbouwhabitats voor soorten 

Landbouwhabitats als heggen, gestapelde muren, meertjes en terrassen zijn belangrijkste 
habitats voor soorten die verband houden met extensieve landbouw. Traditioneel beheerde 
permanente gewassen, waaronder wijngaarden, boomgaarden, olijfboomgaarden en 
notenboomgaarden zijn belangrijke habitats voor vele vogels, zoogdieren, reptielen, 
amfibieën en ongewervelde dieren van communautair belang. De gewassen zelf (vooral 
oude bomen) en ook het extensief beheerde grasland en andere bijbehorende habitats 
vormen nest- en voederplaatsen (zie casestudy Italië in Bijlage E). 

Belangrijke landbouwhabitats en kenmerken die beschermd en onderhouden moeten 
worden, zijn onder andere: 

• Heggen, hakhoutbosjes of kleine bosjes, enkele bomen en struiken in velden - 
hebben mogelijk bescherming nodig tegen begrazing en vertrappen, besnoeien en 
korten en vervangende aanplant om de continuïteit te verzekeren; 

• Bomen en struiken die traditionele gebruikt worden voor knotten en kappen moeten 
op traditionele manieren onderhouden worden, en indien nodig worden aangeplant 
om de continuïteit van de habitat te verzekeren; grote, oude bomen in 
landbouwgebieden moeten in stand gehouden worden door zorgvuldig beheer en 
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verwijdering van concurrerende vegetatie, aanplanten indien nodig om de 
continuïteit te verzekeren; 

• Landbouwvijvers en greppels - moeten regelmatig uitgebaggerd worden, de 
vegetatie moet worden gecontroleerd, ze moeten worden beschermd tegen 
vervuiling en tegen uitdrogen, en regelmatig moeten nieuwe vijvers gemaakt 
worden; 

• Gestapelde muren en stenen terrassen - moeten beschermd en onderhouden 
worden; 

• Veldranden en bufferstroken - moeten onderhouden worden door maaien en vrij 
gehouden worden van pesticiden en herbiciden; 

• Boomgaarden, olijfboomgaarden, notenboomgaarden met oude bomen - moeten 
worden gesteund, regelmatig worden gesnoeid en beschermd worden tegen 
pesticiden; 

• Boerengebouwen, bijgebouwen en grotten - worden gebruikt als overwintering-, 
nest- en broedgebieden voor vleermuizen, vogels, reptielen enz. en moeten 
beschermd worden tegen verstoring. 

Levensvatbare populaties en metapopulaties behouden 

Stukken habitat moeten voldoende groot zijn om levensvatbare populaties te huisvesten, of 
voldoende verbonden zijn om grote populaties te verdragen 26. Dit is belangrijk voor grote 
soorten die uitgestrekte habitatgebieden nodig hebben (zoals vele roofvogels en grote 
vleeseters), vooral in gefragmenteerde landschappen. Soorten die zeldzaam zijn door de 
afwezigheid van geschikte habitats zullen profiteren van het herstel van geschikte habitats 
en een passend beheer hiervan, en kunnen geherintroduceerd worden waar ze verdwenen 
zijn. Aan de andere kant moeten dieren die vooral zeldzaam zijn om natuurlijke redenen in 
stand gehouden worden door de gebieden te beschermen waar ze aanwezig zijn, 
bijvoorbeeld in botanische ‘micro-natuurgebieden’. 

Indien populaties niet levensvatbaar zijn op de lange termijn, moeten instandhoudingsacties 
gericht zijn op specifieke locaties. Het gebied en/of de kwaliteit van de geschikte habitat 
moet verhoogd worden voor verhoogde verbondenheid. Herstelacties voor habitats kunnen 
noodzakelijk zijn voor het behoud op de lange termijn van bestaande populaties. Indien 
verbinding nodig is, moeten ‘stapstenen’ gemaakt worden en belangrijke barrières als 
wegen en spoorwegen overbrugd worden. Bossen en akkerland kunnen ook doeltreffende 
barrières vormen voor graslandsoorten en open hegzomen met gras, weg- en 
spoorwegranden kunnen essentiële corridors vormen voor de verbinding van 
metapopulaties indien deze passend beheerd worden. 

                                                      
26 Een metapopulatie is een serie populaties van één soort, die voorkomen in een gefragmenteerd landschap, 
verspreid over een aantal habitats die onderling verbonden zijn door verspreide individuen. De verspreiding is 
afhankelijk van de afstand tussen de habitats en de kwaliteit van de tussenliggende landschappen (barrières, 
corridors enz.) en beïnvloedt de plaatselijke uitstervings- en herkolonisatieniveaus, die op hun beurt weer de 
levensvatbaarheid van de metapopulatie beïnvloeden. 
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4.3 Belangrijke overwegingen voor de planning van het beheer van Natura 2000-
landbouwgrond 

Doeltreffend beheer van landbouwhabitats moet rekening houden met de volgende 
factoren:  

• Duidelijke, op maat gemaakte instandhoudingsdoelstellingen per gebied - Om 
maatregelen doeltreffend te laten zijn, moeten de instandhoudingsdoelstellingen 
van elk gebied duidelijk en begrijpelijk zijn, zodat de beheermaatregelen duidelijk in 
verband kunnen worden gebracht met de doelstellingen. Indien de doelstellingen 
duidelijk zijn uitgewerkt, kunnen gewoonlijk passende beheermaatregelen worden 
gevonden die bijdragen aan deze doelstellingen en veel eenvoudiger en efficiënter 
op het terrein ten uitvoer kunnen worden gelegd (Poláková et al. 2011). 

• Aangepast beheer per gebied - Mandbouwmaatregelen moeten op maat gemaakt 
en gericht worden om efficiënt te zijn. Het optimale regime kan aanzienlijk variëren 
tussen habitat-subtypen en per gebied, afhankelijk van factoren als grond, vegetatie, 
hoogteligging, klimaat en beheergeschiedenis. Het is van belang om met de 
gebiedspecifieke beheergeschiedenis rekening te gehouden, omdat habitats zich 
hieraan zullen hebben aangepast en afhankelijk zijn van de voortzetting van 
traditionele regimes.  

• De beste beschikbare kennis - Beheerplanning moet gebruikmaken van zowel 
deskundige kennis van instandhouding en kennis van plaatselijke landbouw. Het is 
essentieel dat wordt geleerd van de beste beheerpraktijken en het beste 
wetenschappelijke bewijsmateriaal door deskundigen op het gebied van 
instandhouding op nationaal en internationaal niveau te raadplegen. Het is van 
belang om rekening te houden met traditionele kennis en praktijkervaring indien 
dit doeltreffendheid heeft bewezen in het behoud van de kwaliteit van de habitat. 

• Herstelactiviteiten zijn vaak noodzakelijk voorafgaand aan de herintroductie van 
geschikt langetermijnbeheer. 

• Instandhoudingsafwegingen Een evenwicht tussen instandhoudingsmaatregelen en 
duidelijke instandhoudingsdoelstellingen is noodzakelijk, omdat verschillende 
soorten binnen een habitat verschillend reageren op beheeracties. Geschikte 
beheerstrategieregels moeten het nut voor alle soorten optimaliseren of kwetsbare 
soorten of soorten met prioriteit begunstigen, zoals bepaald in de 
instandhoudingsdoelstellingen.  

• Flexibel beheer en innovatie - Vaak moet geëxperimenteerd worden om de 
optimale beheerstrategie te bepalen voor een specifiek gebied, vooral tijdens het 
herstel van een habitat. Hiervoor is zorgvuldige planning van passende acties en 
nauwkeurige monitoring van effecten hiervan noodzakelijk, zodat verdere 
aanpassingen naar behoeven kunnen worden toegepast. 

• Diversiteit en heterogeniteit van de habitat - De complexe structuur van bepaalde 
belangrijke habitats onderbouwt hun rijkdom aan soorten. Om de heterogeniteit te 
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behouden, moeten het type en de intensiviteit van het beheer binnen deze habitats 
gevarieerd zijn en randhabitats behouden worden. 

• Interventies op landschapsschaal - De schaal waarop instandhoudingsmaatregelen 
ten uitvoer worden gelegd, heeft invloed op de doeltreffendheid ervan. Deze 
moeten gericht worden op een voldoende groot gebied om ecologisch levensvatbare 
gebieden van passende habitats te behouden of herstellen of een minimum aan 
levensvatbare populaties van soorten behouden. 

Verdere informatie 

Bijlage D geeft een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste beheermaatregelen die 
nodig zijn voor het herstel en behoud van elk van de habitats in Bijlage A die afhankelijk zijn 
van landbouwbeheer. Hier is ook meer literatuur over aanbevelingen voor habitatbeheer en 
richtsnoeren te vinden. 

Beheeraanbevelingen voor bepaalde habitattypen afhankelijk van landbouwbeheer zijn 
beschikbaar op de website van de Commissie over Natura 2000-beheer. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.ht
m 

Beheeraanbevelingen voor bepaalde Natura 2000-soorten zin beschikbaar in de rapporten 
van het Wildlife and Sustainable Farming Initiative (2007-2009), waarin wordt beschreven 
hoe de instandhouding van bepaalde wilde soorten die worden beschermd op grond van de 
habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn kunnen worden gesteund door middel van de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s (2007-2013). 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
en 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.p
df 
 
De Natura 2000-kennisbank geeft toegang tot beheerkennis over habitats en soorten, 
relevante contactpersonen, een discussieforum en relevante evenementen, documenten en 
actualiteiten op:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 
 
De bibliotheek van de Europese Commissie over halfnatuurlijke graslanden is een groeiende 
bron van informatie 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm
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5. GLB FOR NATURA 2000-LANDBOUWSYSTEMEN 
 
 

Wat zult u in dit hoofdstuk vinden? 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de meest relevante maatregelen voor landbouwbeheer in Natura 
2000 op grond van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Het overzicht is 
gebaseerd op het bewijs van het gebruik van GLB-maatregelen door de Lidstaten in de 
periode 2007-2013 en identificeert de financieringsmogelijkheden die vanaf 2014 
beschikbaar zijn, rekening houdend met de belangrijkste wettelijke veranderingen die zijn 
opgenomen in de recente herziening van het GLB. 
 
De hier beschreven serie politieke middelen omvatten de middelen op grond van beide pijlers 
van het GLB en een aantal belangrijke andere EU-fondsen zoals het structuurfonds en LIFE. 
Dit hoofdstuk vat ook het potentieel aan marktgebaseerde aanpakken samen om Natura 
2000-beheer te steunen, bijvoorbeeld door middel van betalingen voor milieudiensten en 
certificeringsprogramma’s. 
 
 
5.1 EU-financiering voor Natura 2000-landbouwgrond  

Deze paragraaf vat de belangrijkste beleids- en financieringsinstrumenten samen die 
Lidstaten kunnen gebruiken om de landbouwsystemen en het landbouwbeheer te 
behouden of herstellen die vereist zijn voor de instandhouding van Natura 2000-
landbouwgebieden en -soorten. Verreweg de belangrijkste zijn de twee gemeenschappelijke 
landbouwbeleidsfondsen, het Europees landbouwgarantiefonds (ELGF) dat pijler 1 van het 
GLB steunt en het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) dat 
plattelandsontwikkeling steunt onder pijler 2. De hervorming van het GLB et de 
structuurfondsen beogen een verbetering van de complementariteit, de coördinatie en de 
toegevoegde waarde van EU-uitgaven, en vanaf 2014 moeten de Lidstaten aantonen hoe ze 
dit willen doen voordat de uitgavenprogramma’s voor 2014-2020 worden goedgekeurd.  

De Verordening gemeenschappelijke bepalingen27 legt voor het eerst een serie 
gemeenschappelijke doelstellingen en regels vast voor vijf Eu-fondsen die tot dan toe 
afzonderlijk beheerd werden, waaronder het ELFPO en het structuurfonds28.  In aanvulling 
op hun gemeenschappelijke doelstellingen zal elk van deze Fondsen nu elf 
themadoelstellingen steunen, waaronder ‘behoud en bescherming van het milieu en 
bevordering van efficiënt gebruik van hulpbronnen’29.  Elke Lidstaat moet een 
partnerschapsovereenkomst aangaan met regionale en plaatselijke autoriteiten, 
economische, sociale en milieu-instellingen en NGO’s waarin gedetailleerd wordt vastgelegd 
hoe deze de vijf Fondsen beoogt te gebruiken in 2014-2020. Deze 
                                                      
27 Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van 17 december 2013 
28 De vijf, die gemeenschappelijk bekend zullen staan als het Europese structuur- en investeringsfonds (ESI) 
zijn: het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
Cohesiefonds (CF), het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij (EFMV). 
29 Artikel 9 van Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van 17 december 2013 
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partnerschapsovereenkomst moet door de Commissie worden goedgekeurd. In feite 
betekent dit dat als Natura 2000-steun niet onder deze fondsen wordt aangemerkt in de 
partnerschapsovereenkomst, deze veel minder waarschijnlijk zal worden goedgekeurd door 
de Commissie in de relevante programma’s voor 2014-2020 van elk Fonds. Tabel 5.1 geeft 
de voornaamste bronnen van EU-financiering weer voor Natura 2000-landbouwgrond, en de 
belangrijkste EU-wetgeving die het gebruik van deze Fondsen door Lidstaten regeert. 

Tabel 5,1. DE EU-fondsen die Natura 2000-landbouwbeheer kunnen steunen 

EU-fonds Relevantie voor Natura 20200-landbouwbeheer  

GLB pijler 2  

Europees Landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling 
(ELFPO) 

Belangrijkste financieringsbron waar Lidstaten gebruik van kunnen maken om 
instandhoudingsbeheer van Natura 2000-landbouwgrond en duurzame 
sociaaleconomische ontwikkeling van de Natura 2000-landbouwsystemen en 
bijbehorende plaatselijke gemeenschappen te steunen.  

GLB pijler 1 

Europees 
landbouwgarantiefonds 
(ELGF)   

Belangrijke bron voor een serie rechtstreekse betalingen, die de economische 
levensvatbaarheid van laagintensieve Natura 2000-landbouwbedrijven en 
landbouwsystemen kunnen steunen tegen de economische druk voor 
intensifiëring of stopzetting.                                                          

Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling 
(EFRO) 

Europees sociaal fonds (ESF) 

Cohesiefonds (CF) 

Financiering moet relevant zijn in de bredere context van duurzame 
sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. Relevante doelstellingen zijn 
onder andere bescherming en behoud van het milieu en bevordering van 
efficiënt hulpbronnengebruik, verbetering van het concurrentievermogen en 
innovatie van kleine bedrijven, creatie van arbeidsmogelijkheden en 
milieuvriendelijke groei, bevordering van sociale inclusie, onderwijs en 
training.  

LIFE Belangrijke financiering voor innoverende en demo-landbeheerprojecten, 
maar geen bron voor langdurige beheerfinanciering. LIFE is bijzonder selectief 
en financiert alleen activiteiten die niet in aanmerking komen voor andere 
communautaire financiering. 

Belangrijkste EU-verordeningen voor het gebruik van deze fondsen: 

Rechtstreekse betalingen: Verordening (EU) Nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 
december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader 
van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (2013) PB L347/608, 20.12.2013. 

Gedelegeerde verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels voor 
rechtstreekse betalingen aan landbouwers op grond van steunprogramma’s binnen het kader van het 
gemeenschappelijke landbouwbeleid en tot wijziging van Bijlage X van deze verordening (2014) PB L181/1, 
20.06.2014 

Gedelegeerde verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 16 juni 2014 tot vaststelling van 
toepassingsregels voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van regels voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers op grond van steunprogramma’s binnen 
het kader van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (2014) PB L181/74, 20.06.2014 

Horizontaal: Verordening (EU) Nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:EN:PDF
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inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 
1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (2013) PB L347/549, 20.12.2013. 

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheer- 
en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve 
sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden 
(2014) PB L181/48, 20.06.2014 

Gemeenschappelijke bepalingen: Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad (2013) PB L347/320, 20.12.2013. 

ELFPO: Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake 
steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (2013) PB L347/487, 20.12.2013.  

Overgangsbepalingen: Verordening (EU) nr. 1310/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 
december 2013 houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO), houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 
1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft middelen en de verdeling ervan met 
betrekking tot 2014, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en de Verordeningen 
(EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat 
betreft de toepassing ervan in 2014 

EFRO: Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 
betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter 
verwezenlijking van de doelstelling ‘Europese territoriale samenwerking’. (2013) PB L347/259, 20.12.2013. 

LIFE: Verordening (EU) nr. 1293/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake 
de vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 614/2007 (2013) PB L347/185, 20.12.2013. 

Belangrijke opmerking: andere gedetailleerde regels uit hoofde van deze Verordeningen worden beschreven in 
gedelegeerde besluiten en tenuitvoerleggingsbesluiten die later in 2014 gepubliceerd worden 

 
 
De verhoging van het huidige toewijzingsniveau en benuttingsniveau van beschikbare 
fondsen om het tekort aan Natura 2000-steun (beschreven in paragraaf 3.3) te 
compenseren is bijna geheel afhankelijk van beslissingen die in 2014, door Lidstaten 
genomen werden met betrekking tot prioritering en toewijzing van financiële middelen die 
tot hun beschikking staan binnen beide pijlers van het GLB. 

De nieuwe programmamiddelen geven de Lidstaten te mogelijkheid om verbeterde steun 
aan Natura 2000-landbouwgrond zeker te stellen in de belangrijkste 
financieringsprogramma’s, vooral in het GLB, maar dit moet vanzelfsprekend plaatsvinden in 
de context van vele andere concurrerende prioriteiten voor EU-financiering.  De eerste taak 
is de strategische planning van de financieringsbehoeften van Natura 2000 en het 
coördineren van acties binnen en tussen de verschillende financieringsstromen. De 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF
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Prioritaire actiekaders van de Lidstaten beschrijven de strategische 
instandhoudingsprioriteiten voor Natura 2000 voor de periode 2014-2020 en vormen de 
basis voor de berekening van het type, de schaal en de bronnen van financiering die nodig 
zijn om deze prioriteiten te bereiken (zie paragraaf 3.3).  Natura 2000-autoriteiten willen er 
ook zeker van kunnen zijn dat hun belangen vertegenwoordigd zijn in zowel de 
partnerschapsovereenkomst die aan de Commissie ter goedkeuring is voorgelegd en het 
hierop volgende werk van de partnerschap. 

5.2 Inleiding tot het herziene GLB als belangrijke financieringsbron van Natura 2000-
landbouwgrond vanaf 2014 

Beide pijlers van het GLB verschillen in termen van financiering, functioneren en structuur. 
Pijler 1 wordt geheel vanuit het ELGF gefinancierd en levert rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers (en financiert ook andere maatregelen als marktinterventies en 
exportvergoedingen). Pijler 2 wordt door het ELFPO en Lidstaten gefinancierd en biedt 
landbouwers en andere grondbeheerders en plattelandsgemeentes en uitgebreide serie 
maatregelen die ten uitvoer gelegd worden via de meerjarige 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s (RDP) die door nationale of regionale overheden 
worden opgesteld. De nieuwe Verordeningen introduceren aanzienlijke veranderingen die 
pertinent zijn voor de ondersteuning van Natura 2000-landbouw door beide pijlers. 

Veranderingen in inkomenssteunbetalingen aan landbouwers op grond van pijler 1 

 Pijler 1 blijft zich richten op het betalen van onafhankelijke inkomenssteun aan 
landbouwers, maar de structuur en de omvang van de betalingen in verband met Natura 
2000 zijn aanzienlijk veranderd.  

Onder de nieuwe wetgeving30 zijn Lidstaten verplicht om op gebieden gebaseerde 
betalingen te introduceren: 

• Een Basisbetalingsregeling (BBR) vervangt de enkele areaalbetaling vanaf 2015 
(hoewel Lidstaten die de enkele areaalbetaling gebruiken deze tot 2020 mogen 
blijven gebruiken). 

• De betaling voor landbouwers met klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken (vergroeningspremie). 

• Een aanvullende betaling voor jonge landbouwers. 

Lidstaten kunnen ervoor kiezen om landbouwers drie andere betalingen aan te bieden:  

• Een aanvullende betaling aan landbouwers in gebieden met natuurlijke 
beperkingen; en 

• Aanvullende gekoppelde betalingen ‘indien specifieke soorten landbouw of 
specifieke landbouwsectoren die om economische, sociale of milieuredenen van 
bijzonder belang zijn bepaalde moeilijkheden ontmoeten’; of 

• Een vereenvoudigde betaling aan kleine landbouwers in plaats van andere 
betalingen uit hoofde van pijler 1. 

                                                      
30 Verordening (EU) Nr. 1307/2013 van 17 december 2013 
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Al deze betalingen vinden plaats op grond van het gebied, behalve de gekoppelde 
betalingen die gebaseerd kunnen zijn op vastgestelde gebieden, opbrengsten of stuks vee. 
De lidstaten die nu enkele areaalbetalingen gebruiken moeten tegen 2019 de ‘historische’ 
individuele betalingen aan landbouwbederijven op basis van subsidies ontvangen in een 
bepaald referentiejaar vervangen door vaste of vastere basisbetalingsregelingen per 
hectare. Dit is van toepassing op de meeste EU-15-Lidstaten die momenteel enkele 
areaalbetalingen toepassen en zal onvermijdelijk leiden tot herverdeling van betalingen 
tussen landbouwers. Betalingsniveaus kunnen op nationaal of regionaal niveau bepaald 
worden, met de flexibiliteit om regio’s te bepalen op basis van een serie criteria, waaronder 
‘agronomische en sociaaleconomische kenmerken, het regionale landbouwpotentieel of de 
institutionele of administratieve structuur’31. Alleen ‘actieve landbouwers’ met een 
‘landbouwactiviteit’ komen in aanmerking voor betalingen uit hoofde van pijler 1 en indien 
zij hun activiteiten uitvoeren in ‘landbouwgebieden die op natuurlijke manier in een staat 
worden gehouden die geschikt is voor begrazing of bebouwing’ zoals dit voor Natura 2000-
landbouwers van toepassing kan zijn, zal het van de exacte definitie van minimale activiteit 
en permanent grasland door de Lidstaten binnen een door de Commissie geleverd kader 
afhangen of zij hiervoor in aanmerking komen32.  

Wijzigingen van pijler 2 - een nieuwe thematische structuur voor de RDP 2014-2020 

De juridische wijzigingen van pijler 2 hebben voornamelijk betrekking op de architectuur van 
de verordening en daarmee op de structuur van de plattelandsontwikkelingsprogramma's 
2014-2020. De drie assen die het vroegere plattelandsontwikkelingsbeleid kenmerkten zijn 
verwijderd en Lidstaten kunnen combinaties van maatregelen gebruiken om zes ELFPO-
prioriteiten aan te pakken, die de gemeenschappelijke thematische doelstellingen 
weerspiegelen die voor de vijf ESI-fondsen waaronder ELFPO zijn vastgesteld. Deze 
prioriteiten zijn: 

1. ‘bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en in plattelandsgebieden; 

2. versterking van de levensvatbaarheid van het landbouwbedrijf en het 
concurrentievermogen van alle landbouwtypen in alle regio's en het bevorderen van 
innovatieve landbouwtechnologieën en het duurzaam bosbeheer; 

3. bevordering van de organisatie van de voedselketen, met inbegrip van de verwerking 
en afzet van landbouwproducten, dierenwelzijn en het risicobeheer in de landbouw; 

4. herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen die verbonden zijn met de 
landbouw en de bosbouw; 

5. bevordering van het efficiënte gebruik van hulpbronnen en steun voor de omslag 
naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie in de landbouw-, de 
voedings- en de bosbouwsector; en 

6. bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in 
plattelandsgebieden.’ 

Elke prioriteit wordt gedetailleerd in verschillende aandachtspunten en de Verordening 
geeft een indicatieve lijst met relevante RDP-maatregelen voor de zes prioriteiten. Er zijn 

                                                      
31 Artikel 23 van Verordening (EU) Nr. 1307/2013 van 17 december 2013 
32 Artikel 4 en 9 van Verordening (EU) No 1307/2013 van 17 december 2013 
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drie aandachtsgebieden voor prioriteit betreffende ecosystemen die verbonden zijn met 
landbouw en bosbouw, waarvan een luidt ‘het herstellen, in stand houden en versterken van 
biodiversiteit, met inbegrip van Natura 2000-gebieden, en in gebieden met natuurlijke of 
andere specifieke beperkingen, en van landbouw met een grote natuurlijke waarde, alsook 
van de toestand van de Europese landschappen’33. Bovendien moet elk programma 
bijdragen aan drie transversale doelstellingen van innovatie, milieu en mitigatie van en 
aanpassing aan klimaatverandering.  

Lidstaten kunnen thematische subprogramma’s opstellen voor de aanpak van specifieke 
behoeften in hun nationale of regionale context en zo ‘mini-RDP’s’ binnen het 
hoofdprogramma maken. Thematische subprogramma’s kunnen tenuitvoergelegd worden 
door plaatselijke autoriteiten, regionale ontwikkelingsinstellingen of NGO’s en kunnen hoge 
betalingsniveaus bieden aan de begunstigden. De behoeften van jonge landbouwers, kleine 
landbouwbedrijven, berggebieden, korte toeleveringsketens en mitigatie van en aanpassing 
aan klimaatverandering en biodiversiteit zijn een aantal potentiële onderwerpen voor 
thematische subprogramma’s34.  

Andere verandering die betrekking hebben op Natura 2000-landbouwers zijn onder andere 
erkenning van de milieu-en klimaatvoordelen van collaboratieve actie, vooral op 
landschappelijk niveau en samenwerking in de toeleveringsketen. Er ligt ook een sterke 
nadruk op innovatie, het milieu, waaronder de specifieke behoeften van Natura 2000-
gebieden’35 en mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering. Het toepassingsgebied 
van de Natura 2000-compensatiemaatregel wordt uitgebreid naar landbouwgrond en 
bosgrond in andere beschermde natuurgebieden met milieubeperkingen die bijdragen aan 
de verbinding tussen habitats (artikel 10 van de habitatrichtlijn).  

Potentiële synergie tussen steun aan Natura 2000-landbouwers op grond van pijler 1 en 
pijler 2  

De twee pijlers van het GLB gebruiken verschillende instrumenten maar op 
landbouwbedrijfsniveau kunnen de potentiële synergiën hiertussen gebruikt worden om 
zowel Natura 2000-landbouwsystemen als beheeractiviteiten te steunen; de nieuwe 
wetgeving benadrukt de noodzaak om van dergelijke synergiën te profiteren36. Naast 
agromilieubeheerbetalingen van pijler 2 zijn vaak pijler 1-betalingen noodzakelijk als 
landbouw behouden moet worden in gebieden met extensief beheerde halfnatuurlijke 
habitats (Oñate et al, 2007; Poláková et al, 2011).  

Pijler 2 is de voornaamste EU-financieringsbron geweest voor specifiek 
natuurbeschermingsbeheer van landbouwgrond, maar de omvang en de selectie van steun 
voor Natura 2000-landbouwgrond variëren aanzienlijk tussen de Lidstaten.  In de periode 
2014-2020 zal dergelijke financiering steeds meer concurrentie ondervinden van vele 
andere prioriteiten in verband met plattelandsontwikkeling op niveau van de Lidstaten of op 
regionaal niveau en het is belangrijker dan ooit om samenhangende steunpakketten voor 

                                                      
33 Artikel 5 en Bijlage VI van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van 17 december 2013 
34 Artikel 7, 8 en 66 en Bijlage VI van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van 17 december 2013 
35 Artikel 8 (1) c (iv) van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van 17 december 2013 
36 Gemeenschappelijk strategisch kader paragraaf 4.2 (1) Bijlage I van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van 17 
december 2013 
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Natura 2000-landbouwgrond samen te stellen uit beide GLB-pijlers om te garanderen dat 
voldoende steun wordt geleverd aan laagintensieve Natura 2000- en HNV-
landbouwsystemen.  

5.3  Het milieureferentieniveau voor GLB-betalingen 

Randvoorwaarden en andere vereisten 

Het ‘referentieniveau’-concept zoals dit wordt toegepast op betalingen aan 
landbouwbedrijven uit hoofde van beide GLB-pijlers is een kostenplaatsmechanisme om de 
scheidlijn te bepalen tussen het niveau van milieuvoorzieningen die landbouwers op eigen 
kosten moeten verzorgen, en een verbeterd niveau van milieubeheer waarvoor de 
landbouwers betaald kunnen worden, bijvoorbeeld via agromilieuprogramma’s  

Het milieureferentieniveau voor alle GLB-betalingen op gebiedsbasis omvat:  
• Relevante uit de regelgeving voortvloeiende beheereisen (RBE), bijvoorbeeld 

elementen uit de habitatrichtlijn of de vogelrichtlijn die verband houden met de 
bescherming op niveau van landbouwbedrijven van Natura 2000-habitats en -
soorten;  

• Normen voor Goede landbouw- en milieucondities (GLMC) zoals door Lidstaten 
binnen een gemeenschappelijk EU-kader bepaald; 

• Andere nationale en regionale regelgevingen van toepassing op landbouwbedrijven, 
onafhankelijk van de ontvangst van GLB-betalingen. 

In aanvulling hierop omvat het referentieniveau voor agromilieuklimaat- en andere op het 
gebied gebaseerde EFPRO-betalingen:  

• De relevante criteria die zijn vastgesteld als ‘landbouwactiviteit’ (Artikel 4(1)(c) en 
4(2) van Verordening (EU) Nr. 1307/2013). 

• (Alleen voor ontvangers van agromilieuklimaat- en organische landbouw-betalingen) 
vereisten met betrekking tot het gebruik van meststoffen en beschermingsproducten 
voor planten die Lidstaten in het RDP moeten vastleggen.  

De eisen voor de vergroeningspremie voor rechtstreekse betalingen vanuit pijler 1 zijn van 
belang voor de berekening van agromilieuklimaatbetalingen omdat dubbele financiering van 
agromilieuklimaatverplichtingen met steun van agromilieuklimaatbetalingen en waarvan de 
aard overeenkomt met de praktijken waarnaar wordt verwezen in Artikel  43 van 
Verordening (EU) Nr. 1307/2013 (landbouwpraktijken die voordeel voor het klimaat en het 
milieu opleveren), die in aanmerking komen voor vergroeningspremies op grond van pijler 
1, moet worden vermeden 

Lidstaten moeten hun eigen controleerbare GLMC-normen voor landbouwgrond bepalen, 
met een nieuw gemeenschappelijk kader en moeten hierbij rekening houden met ‘de 
specifieke kenmerken van de betrokken gebieden, met inbegrip van de bodem- en de 
klimaatgesteldheid, de bestaande landbouwsystemen, grondgebruik, gewaswisseling, en 
landbouwpraktijken en de structuur van de landbouwbedrijven’37.  

                                                      
37 Artikel 94 van Verordening (EU) Nr. 1306/2013 van 17 december 2013 
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De GLB-herzieningswetgeving heeft het randvoorwaardenkader gewijzigd, zoals in tabel 5.2 
aangegeven. de GLMC-normen en RBE zijn nu in drie groepen ondergebracht waaronder 
milieu, klimaatverandering, goede landbouwconditie van grond, publieke, dierlijke en 
plantaardige gezondheid en dierenwelzijn. De RBE op basis van de habitatrichtlijn en de 
vogelrichtlijn blijft grotendeels identiek maar het GLMC-kader verandert aanzienlijk. De 
optionele GLMC-normen zijn verwijderd, ook ‘minimale veebezettingen en/of passende 
regimes’ en het problematische ‘voorkomen van opdringende ongewenste vegetatie’ dat 
door sommige Lidstaten op een dergelijke manier tenuitvoergelegd is dat Natura 2000-
habitats erdoor beschadigd werden. Het laatste is vervangen door relevant onderhoud en 
minimale activiteitscriteria opgesteld door Lidstaten (onder punt (c)(ii) en (c)(iii) van Artikel 
4(1) van Verordening (EU) nr. 1307/2013. In aanvulling hierop hebben de Lidstaten de 
beschikking over een nieuwe optie in GLMC 7 om ‘maatregelen te nemen ter vermijding van 
invasieve plantensoorten’ indien nodig. Ten behoeve van de overgang naar de 
tenuitvoerlegging van de vergroeningspremie in pijler 1 zullen de bestaande regels met 
betrekking tot onderhoud van de permanente weilanden38 in 2015 en 2016 deel blijven 
uitmaken van de randvoorwaarden. 

Tabel 5.2 Randvoorwaarden uit 2015 voor milieu, klimaatverandering, goede 
landbouwconditie van grond 
Bron: Verordening (EU) Nr. 1306/2013 van 17 december 2013 Bijlage II (PB L347, 20.12.2013) 

Zone Aspect Eisen en normen 

Milieu, 
klimaat-
verandering
, goede 
landbouw-
conditie van 
grond 

Water 

RBE 1 

Richtlijn 91/676/EEC van de Raad van 12 december 1991 
inzake de bescherming van water tegen 
verontreinigingen door nitraten uit agrarische bronnen 
(PB L375, 31.12.1991, p.1) 

Artikel 4 
en 5 

GLMC 1 Aanleggen van bufferstroken langs waterlopen (1)  

GLMC 2 
Naleving van vergunningsprocedures indien voor het 
gebruik van water voor bevloeiingsdoeleinden een 
vergunning nodig is 

 

GLMC 3 

Bescherming van het grondwater tegen verontreiniging: 
verbod op directe lozingen op grondwater en 
maatregelen ter voorkoming van een indirecte 
verontreiniging van grondwater door storting op de 
grond en infiltratie via de grond van de gevaarlijke 
stoffen als vermeld in de bijlage bij Richtlijn 80/68/EEG, 
meer bepaald de versie die van kracht is op de laatste 
dag van de geldigheid ervan, voor zover het 
landbouwactiviteiten betreft 

 

Bodem en 
koolstof-
voorraad 

GLMC 4 Minimale bodembedekking  

GLMC 5 Minimaal grondbeheer op basis van de specifieke 
omstandigheden ter plaatse om erosie tegen te gaan  

GLMC 6 
Handhaving van het gehalte aan organische in de 
bodem, door passende praktijken, waaronder een 
verbod op het verbranden van stoppels, behalve om 

 

                                                      
38 Op grond van Verordening (EC) 1120/2009 
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fytosanitaire redenen (2) 

Biodiversi-
teit 

RBE 2 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de 
vogelstand (PB L20, 26.1.2010, p.7) 

Artikel 
3, lid 1, 
artikel 
3, lid 2, 
onder 
b), en 
artikel 
4, leden 
1, 2 en 
4 

RBE 3 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake 
de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, p. 7)  

Artikel 
6(1) en 
(2) 

Landschap, 
minimaal 
onderhoud 

GLMC 7 

Instandhouding van landschapselementen, inclusief, in 
voorkomend geval, heggen, vijvers, greppels, 
bomenrijen, bomengroepen of geïsoleerde bomen, 
akkerranden en terrassen en inclusief het verbod op het 
snoeien van heggen en van bomen in de 
vogelbroedperiode en, als een optie, maatregelen om 
invasieve plantensoorten te voorkomen 

 

(1) De GLMC-bufferstroken moeten zowel binnen als buiten gevoelige zones die zijn aangewezen uit 
hoofde van artikel 3(2) van richtlijn 91/676/EEG, ten minste de eisen respecteren met betrekking tot 
het gebruik op het land van meststoffen in de buurt van waterwegen, waarnaar wordt verwezen in 
punt A.4 van bijlage II van Richtlijn 91/676/EEG, toe te passen in overeenstemming met de 
actieprogramma’s die door de Lidstaten zijn opgesteld op grond van artikel 5(4) van Richtlijn 
91/676/EEG. 

(2) De eis kan beperkt zijn tot een algemeen verbod op het branden van stoppelakkers, maar een 
Lidstaat kan besluiten om andere eisen op te leggen. 

 

Effect van de vergroeningspremie op grond van pijler 1 

Lidstaten (of regio’s) moeten 30 procent van hun budget voor directe betalingen op grond 
van pijler 1 toewijzen aan de nieuwe vergroeningspremie voor landbouwpraktijken die 
nuttig zijn voor de klimaatverandering en het milieu. Bijna alle landbouwers die in 
aanmerking komen voor betalingen uit hoofde van de basisbetalingsregeling of de enkele 
areaalbetaling moeten voldoen aan de drie vergroeningsmaatregelen (of aangegeven 
gelijkwaardige maatregelen). De uitzonderingen zijn: erkende organische landbouwers die 
de betaling automatisch zullen ontvangen; landbouwers met grond (gedeeltelijk) in Natura 
2000-gebieden waarvan de vergroeningspraktijken alleen hoeven te voldoen aan de 
doelstellingen van de Natura 2000-richtlijnen en ontvangers van de regeling voor kleine 
landbouwers, die zijn vrijgesteld van de vergroeningseisen.  

Dit zal waarschijnlijk de meeste impact hebben op landbeheer op landbouwbedrijven met 
grote zones akkerland en braakliggend land, maar relatief weinig grasland en hooiland. De 
vergroeningseisen geven de Lidstaten ook een mogelijkheid om de bescherming van 
waardevolle veeteelthabitats tegen omploegen of conversie aan te scherpen. 
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De drie vergroeningseisen zijn: 

• Gewasdiversificatie39:  boerenbedrijven met meer dan 10 ha akkerland (inclusief 
braakliggend land) moeten ten minste twee verschillende gewassen verbouwen, en 
het hoofdgewas mag niet meer dan 75% van de akkergrond bedekken; als ze meer 
dan 30 ha akkerland hebben, moeten ze 3-drie verschillende gewassen verbouwen. 
Deze eisen zijn alleen van toepassing op grasland van gemengde landbouwbedrijven 
die meer dan 30 ha landbouwgewassen hebben (inclusief braakliggend land maar 
exclusief grasland en grasachtigen voor veevoeder), en er zijn andere 
uitzonderingen. 

 

• Permanent grasland40:  
o Lidstaten moeten ervoor zorgen dat de algemene ratio permanent grasland in 

verhouding tot de totale landbouwoppervlakte (vergeleken met een specifiek, 
eerder referentiejaar) niet met meer dan 5 procent daalt, en kunnen deze 
eisen regionaal of nationaal toepassen. Ze kunnen deze verplichting ook op 
afzonderlijke landbouwbedrijven toepassen. Permanent grasland dat 
herbebost is, telt niet als verlies in deze berekening.  

o Binnen Natura 2000-gebieden moeten de Lidstaten permanent grasland 
aanwijzen dat ‘ecologisch kwetsbaar’ is (zie de nieuwe definitie van ‘permanent 
grasland’ hieronder’) ‘met inbegrip van laagveen en moerasgrond’, die strikt 
beschermd moeten worden om te voldoen aan de Natura-doelstellingen.  Voor 
landbouwers in deze gebieden is de ‘vergroeningseis’ om het grasland niet te 
veranderen of om te ploegen.  

o Buiten Natura 2000-gebieden kunnen Lidstaten ervoor kiezen om ‘verdere 
ecologisch kwetsbare gebieden’ van permanent grasland met een ‘hoge 
milieuwaarde’ aanwijzen, waaronder grasland op koolstofrijke grond waarop 
hetzelfde niveau van bescherming van toepassing zou zijn op grond van de 
vergroeningseisen. 

• Ecologische aandachtsgebieden41; landbouwers met meer dan 15 ha akkerland (met 
een aantal andere uitzonderingen) moeten ervoor zorgen dat een gebied dat 
overeenkomt met 5% van hun akkerland ‘ecologisch aandachtsgebied’ is. Deze 
gebieden kunnen braakliggend land, landschapselementen, terrassen, bufferstroken, 
bosranden en boslandbouwgebieden of kapgrond zijn en beboste zones met RDP- of 
gelijkwaardige steun; ook vanggewassen, plantendek of stikstof opnemende 
gewassen zijn. Waar boeren ecologische aandachtsgebieden moeten creëren, kan dit 
potentieel betekenen dat meer habitat beschikbaar komt voor Natura 2000-soorten 
op akkerland buiten Natura 2000-gebieden en dat de habitatwaarde en de 
permeabiliteit van intensieve akkerbouwgronden verbeterd wordt (Dänhardt et al, 
2010; Gilbert-Norton et al, 2010; Smith et al, 2010). De mate waarin extra habitats 
van goede kwaliteit beschikbaar zullen komen, zal echter afhangen van het deel van 
de EAG dat braakliggend land is, welke andere typen gebieden en kenmerken 
beschermd worden, of de biodiversiteit hier beheerd wordt en hoe ze verspreid zijn 
op plaatselijke en landschappelijke schaal (Allen et al, 2012a).  

                                                      
39 Artikel 44 van Verordening (EU) Nr. 1307/2013 van 17 december 2013 
40 Artikel 45 van Verordening (EU) Nr. 1307/2013 van 17 december 2013 
41 Artikel 46 van Verordening (EU) Nr. 1307/2013 van 17 december 2013 
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Voor Natura 2000- en HNV-landbouwgrond is het meest significante effect van de 
vergroeningspremie op grond van pijler 1 de verhoging van de basis voor 
agromilieuklimaatbetalingen om er zeker van te zijn dat deze de vergroeningseisen op grond 
van pijler 1 niet overlappen en het extra niveau basisbescherming voor veeteelthabitats 
buiten Natura 2000-gebieden, als Lidstaten hun nieuwe mogelijkheden tot het aanwijzen 
hiervan gebruiken. 

5.4  Een nieuwe definitie van permanent grasland en permanente weide 

in de huidige wetgeving wordt permanent grasland gedefinieerd als ‘land dat wordt gebruik 
om op natuurlijke wijze (uitzaaiing) gras of andere grasachtige veevoeders te telen en dat 
tenminste vijf jaar lang niet is inbegrepen in de gewasrotatie van het bedrijfr’. Dit heeft wat 
verwarring veroorzaakt over het in aanmerking komen van land dat beheerd werd voor 
natuurbescherming op grond van pijler 1-betalingen, wat in 2010 getoetst werd in het 
Europees Hof van Justitie 42. de nieuwe wetgeving biedt de mogelijkheid om de definitie van 
permanent grasland die wordt gebruikt voor het in aanmerking komen voor GLB-betalingen 
aanzienlijk uit te breiden, maar de belangrijkste beslissingen over welke veeteelthabitats en 
land worden meegeteld, valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de Lidstaten, die 
ervoor kunnen kiezen om de uitgebreide definitie wel of niet toe te passen.  

Vanaf 2015 blijft de basisdefinitie van permanent grasland (inclusief permanente weides) 
‘land dat wordt gebruik om op natuurlijke wijze (uitzaaiing) of door inzaaien gras en andere 
grasachtige veevoeders te telen en dat tenminste vijf jaar lang niet is inbegrepen in de 
gewasrotatie van het bedrijf’ maar dit ‘kan ook omvatten andere soorten als struikgewas 
en/of bomen die begraasd kunnen worden, op voorwaarde dat het gras en andere 
grasachtige veevoeder blijft overheersen’. Bovendien kunnen Lidstaten ervoor kiezen om 
een uitgebreide definitie te hanteren die ook ‘land dat begraasd kan worden en dat deel 
uitmaakt van vaste plaatselijke praktijken waarin grassen en andere grasachtige veevoeders 
van oudsher niet overheersen in graasgebieden’ omvat. De Commissie zal de criteria 
vaststellen om de overheersing van grassen en andere grasachtige veevoeders te bepalen 
en de criteria om de ‘vaststaande plaatselijke praktijken’ te bepalen.  

Vele weiden zijn bijzonder waardevol voor de biodiversiteit als ze bestaan uit mozaïeken van 
open begraasd grasland met bosjes struiken en/of bomen en andere landschapskenmerken 
als ongemaaid gras, muren, rotsen, biezen of natte gebied, of omdat ze bosweiden vormen 
(Bergmeier et al, 2012). De nieuwe definities voor permanent grasland en de beslissingen 
over de toewijzing van betalingen op grond van pijler 1 kunnen door Lidstaten gebruikt 
worden om zeker te stellen dat dergelijke habitats in aanmerking komen voor GLB-steun. De 
uitgebreide definitie biedt ook de mogelijkheid om belangrijke habitats te beschermen 
onder de vergroeningspremies.  

Dit zijn potentieel bijzonder significante en welkome verbeteringen, maar het verschil dat ze 
in de praktijk werkelijk zullen maken, zal afhangen van de bereidheid van lidstaten om de 
uitgebreide definitie toe te passen, wat in sommige gevallen het totale gebied dat in 

                                                      
42 Uitspraak van het Europees Hof van Justitie in zaak (C-61/09). 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EN:HTML 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EN:HTML
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aanmerking komt voor betalingen vanuit hun toegewezen budget door directe betalingen 
aanzienlijk zou kunnen vergroten.   

5.5  Subsidiabiliteit van Natura 2000-landbouwgrond voor GLB-betalingen 

Natura 2000-landbouwgrond kan zowel op grond van pijler 1 als pijler 2 in aanmerking 
komen voor GLB-betalingen, maar in de periode 2007-2013 werden in vele Lidstaten 
aanzienlijke gebieden van Natura 2000-landbouwhabitats als niet subsidiabel geacht voor 
directe betalingen op grond van pijler 1. Deze subsidiabiliteitsproblemen waren onder 
andere de aanwezigheid van bomen, struikgewas en struikgewas op weidegrond, de 
afmetingen van het landbouwbedrijf of het weiland, het eigendom van de grond, 
verouderde registratiegegevens en problemen met GLMC-normen die Lidstaten ontworpen 
hebben voor intensievere landbouwsystemen. Deze problemen hebben vaak te maken met 
kenmerkende eigenschappen van Natura 2000-landbouwgrond die een essentieel 
onderdeel vormen van hun biodiversiteitswaarde, maar niet binnen de 
subsidiabiliteitsregels van de EU of de uitvoeringsbesluiten van de Lidstaten passen.  

Het richtsnoer van de Commissie beveelt aan dat in het algemeen land met meer dan 50 
bomen per ha43 als niet subsidiabel beschouwd moet worden. Hoewel Lidstaten als 
alternatief ook een pro rata-systeem kunnen toepassen, zorgde deze regel in bepaalde 
gebieden voor problemen. Nieuwe regels en richtsnoeren zullen in het kader van de GLB-
herzieningsmaatregel worden uitgegeven44. 

In vele Lidstaten zijn grote gebieden extensief weiland als bosgrond en niet als 
landbouwgrond geklasseerd. In Spanje bijvoorbeeld worden permanente weiden gewoonlijk 
geklasseerd als ‘monte’ of bosgrond; meer dan 19 miljoen hectare wordt gebruikt voor 
begrazing, het meeste als gemeenschappelijke grond (Beaufoy et al, 2011a).  

De voorbeelden in kader 5.1 geven aan hoe sommige Lidstaten in het verleden belangrijke 
Natura 2000-landbouwhabitats uitsloten van GLB-steun en hoe anderen het 
toepassingsgebied van de EU-regels gebruikt hebben om zeker te stellen dat Natura 2000-
habitats en landbouwers subsidiabel zijn. 

Vele van deze kenmerken en gebieden die bepaalde Lidstaten van de subsidiabele gebied 
hebben uitgesloten voor directe betalingen op grond van pijler 1, werden als subsidiabel 
beschouwd voor agromilieubetalingen op grond van pijler 2. Sommige 
agromilieuprogramma’s zijn opgezet als reactie op de niet-subsidiabiliteit van dergelijke 
habitats op grond van pijler 1, zoals de programma’s voor beboste halfnatuurlijke habitats in 
Estland en Zweden, met een belangrijk element gericht op Natura 2000-gebieden (King, 
2010). Het zou de voorkeur hebben als dergelijke subsidiabiliteitsproblemen konden worden 
opgelost. In sommige gevallen zal dit in de toekomst mogelijk zijn met de uitgebreide 

                                                      
43 Aanbeveling van de Commissie dat een perceel met meer dan 50 bomen per hectare ‘in het algemeen’ als 
niet subsidiabel beschouwd moet worden 
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011 
44 Artikel 76 (2) (c) van Verordening (EU) Nr. 1306/2013 van 17 december 2013 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011
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definitie van ‘permanent grasland’ een de komende regels over de susidiabiliteit van 
landschapskenmerken45. 

In sommige gevallen zijn Natura 2000-landbouwbedrijven van steun uitgesloten, alleen 
omdat ze kleiner zijn dan de minimumafmeting die door de nationale autoriteiten is 
bepaald. De wetgeving heeft indicatieve minimumdrempels voor directe betalingen op 
grond van pijler 1 (minder dan €100 per jaar of minder dan 1 hectare grond), maar lidstaten 
kunnen deze drempels aanpassen binnen bepaalde grenzen ‘om rekening te houden met de 
structuur van hun landbouweconomie’. De minimale subsidiabele oppervlakte per bedrijf 
kan bijvoorbeeld zo laag zijn als 0,1 ha op Malta, 0,3 ha op Cyprus, in Hongarije, Polen 
Roemenië en Slovenië; 0,4 ha in Griekenland en 0,5 ha in Bulgarije, Italië en Polen46. 

Lidstaten kunnen van deze mogelijkheid gebruikmaken om lagere drempels te bepalen om 
zeker te stellen dat kleine Natura 2000-landbedrijven in aanmerking komen voor pijler 1-
steun.  

KADER 5.1 Tenuitvoerstelling van GLB-subsidiabiliteitsregels op grond van pijler 1 in 2007-
2013 

In de programmaperiode 2007-2013 bestonden grote verschillen tussen Lidstaten in de interpretatie 
van het richtsnoer van de Commissie over de subsidiabiliteit van grond voor GLB-betalingen en de 
definitie van GLMC-normen, vooral van weiden met struiken en bomen.  Sommige Lidstaten pasten 
een brede aanpak toe in het voordeel van HNV- en Natura 2000-landbouwgrond door grote 
gebieden actief bebouwde weilanden met struiken en bomen in hun subsidiabele gebieden voor 
pijler 1-betalingen op te nemen. Het VK nam het grootste gedeelte van de heidevelden in zijn LPIS 
op en beschouwde deze als subsidiabel voor pijler 1-betalingen zolang de begroeiing niet te dik is en 
grazende dieren erin kunnen doordringen(DVL and NABU, 2009). Frankrijk staat nadrukkelijk 
laagproductieve gebieden als subsidiabele foerage toe indien deze een hoeveelheid eetbare, 
toegankelijke en werkelijk door kuddes begraasde grassen, struiken of vruchten (kastanjes, eikels) 
bevatten, met inbegrip van extensieve en ongecontroleerde begrazing, moeras en bos (ook met 
meer dan 50 bomen per hectare) (Beaufoy et al, 2011b). Spanje heeft specifieke LPIS-categorieën 
gemaakt voor weiden met struiken en weiden met bomen. Ongeveer 40% van alle landbouwgrond 
die in aanmerking komt voor pijler 1-steun in de streek van Castilla y Leon valt in een van deze twee 
categorieën (Beaufoy et al, 2011a). In een duidelijk contrast hiermee gebruikten andere lidstaten 
niet alle mogelijkheden binnen het wettelijk kader om grote gebieden extensieve weiden toe te 
voegen aan het LPIS en pijler 1-betalingen toe te wijzen, en misten zo mogelijkheden om zowel de 
biodiversiteit als de levensvatbaarheid van deze belangrijke landbouwsystemen positief te 
beïnvloeden. 

De GLMC-norm om ‘opdringen van ongewenste vegetatie’ te voorkomen werd op sommige plaatsen 
zo gedefinieerd dat het aanzette tot het verwijderen van struiken of kreupelhout van weiden 
(Birdlife International, 2009; Cumulus Consultants, 2011; Hart and Baldock, 2011; King, 2010). In 
2009 onthulde de beheerautoriteit in Bulgarije dat 400.836 ha permanent grasland dat eerder als 
HNV gekwalificeerd was, niet aan de pijler 1-eisen voldeed, voornamelijk omdat hun definitie van de 
GLMC-norm voor de bescherming van permanente weiden eiste dat ‘permanente weiden of 
weilanden vrij waren van ongewenste struiken’. Landbouwers begonnen struiken en kreupelhout te 
verwijderen, waardoor een aantal waardevolle en beschermde habitats verwoest werden.  

                                                      
45 Artikel 76 (2) (c) van Verordening (EU) Nr. 1306/2013 van 17 december 2013 
46 Artikel 10 en Bijlage IV van Verordening (EU) Nr. 1307/2013 van 17 december 2013 
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Deze GLMC-eis en het probleem van verlaten land (voornamelijk permanent grasland maar ook 
akkerland) leidde tot de uitsluiting van uitgestrekte gebieden van zowel de GLB-betalingen en de 
areaalbetalingen onder As 2 (Keenleyside et al, 2012).  

in Duitsland zijn verschillende grasland- en heidegebieden onder natuurbeschermingsbeheer 
uitgesloten van pijler 1-betalingen omdat ze niet beschouwd worden als onder productief 
landbouwbeheer  (DVL & NABU, 2009), hoewel dit kan veranderen als gevolg van een uitspraak van 
het Europese Hof van Justitie. In Roemenië wordt geschat dat 1,9 kleinschalige landbouwers (45% 
van alle bedrijven) uitgesloten zijn van GLB-betalingen omdat ze minder dan een hectare bebouwen 
(Redman, 2010). Uitgestrekte gebieden niet afgezet grasland (gewoonlijk gemeenschappelijk land) 
zijn niet geregistreerd voor directe betalingen (Nori en Gemini, 2011).   

Ook regels over het opnemen van landschapskenmerken als struiken, bomen of heggen als 
onderdeel voor het gebied dat in aanmerking komt voor directe betalingen zijn verschillend 
tenuitvoergelegd door de Lidstaten(DVL & NABU, 2009; Oppermann, 2009). Kenmerken van meer 
dan 4 m breed bijvoorbeeld (of meer dan 2 m breed indien ze zich op het perceel bevinden) zijn 
gewoonlijk uitgesloten van het subsidiabele gebied47, hoewel de Lidstaten de optie hadden om 
landschapskenmerken als heggen van welke breedte dan ook, mee te tellen in de subsidiabele 
gebied van een landbouwbedrijf indien ze de Commissie informeerden dat dergelijke kenmerken 
nadrukkelijk behandeld worden als ‘landschapskenmerken’ die de landbouwer onder GLMC moet 
behouden. Ierland heeft dit gedaan, maar vele andere Lidstaten niet (Beaufoy et al, 2011b), het VK 
sloot bijvoorbeeld milieukenmerken als heggen uit van de subsidiabele gebieden. Als 
landschapskenmerken van meer dan 0,1 ha groot deel uitmaakten van het subsidiabele gebied, dan 
moesten ze voor controledoeleinden worden vastgelegd en gedigitaliseerd in het 
landbouwpercelenidentificatiesysteem (LPIS).  Dit is bijzonder moeilijk te realiseren voor dynamische 
kenmerken als struiken op extensief begraasde weilanden  (DVL & NABU, 2009). Hoewel de 
landbouwers en herders hun uiterste best doen om ze vast te leggen, kan hun locatie en/of areaal 
veranderd zijn wanneer een audit plaatsvindt.  

5.6 Het belang van steun aan het landbouwsysteem betreft niet alleen het landbeheer 

Veel Natura 2000-landbouwsystemen worden bedreigd. Deze landbouwers die het 
essentiële beheer van belangrijkste habitats en soorten verzorgen, werken vaak onder 
moeilijke omstandigheden met arbeidsintensieve methodes op marginale grond. Ze zijn 
bijzonder kwetsbaar voor economische druk om hun traditionele landbouwsystemen stop te 
zetten en in sommige gevallen, om de productie geheel te staken.  

Extensieve veeteeltsystemen staan bijzonder onder druk en sommige graslanden worden nu 
liever gemaaid dan begraasd, wat een nadelige invloed kan hebben op de biodiversiteit van 
habitattypen die traditioneel begraasd werden. In Estland, Frankrijk, Duitsland en Tsjechië 
bijvoorbeeld maaien of pletten landbouwers gras dat ze vervolgens laten liggen, waardoor 
planten verstikt worden en de plantendiversiteit vermindert (King, 2010). Landbouwers 
kunnen het gras ook tijdens de bloei maaien. De alternatieve beslissing om over te 
schakelen op intensievere productiesystemen kan ook schade berokkenen indien het vee in 
de stal de zomerweiden niet langer gebruikt en hooiweiden worden gebruikt voor inkuilen.  

Als het Natura 2000-landbouwsysteem in zijn geheel niet rendabel is, zal steun voor het 
beheer van specifieke habitats en kenmerken mogelijk niet afdoende zijn om de continuïteit 
                                                      
47 Artikel 34 van de Verordening (EC) Nr. 73/2009 van de Commissie van 19 januari 2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
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van deze praktijken mogelijk te maken. In situaties waarin Natura 2000-land slechts een 
deel uitmaakt van het landbouwbedrijf (bijvoorbeeld in zuivelboerderijen met zomerweiden 
in de bergen) is het noodzakelijk om het landbouwbedrijf in zijn geheel te beschouwen, ook 
het land buiten Natura 2000. 

Het is dan ook belangrijk om een integraal ondersteuningspakket samen te stellen voor 
Natura 2000-landbouwers, dat ten eerste de economische levensvatbaarheid van het 
extensieve landbouwsysteem garandeert waarvan nuttig beheer afhangt, en ten tweede de 
specifieke beheeractiviteiten aanpakt die nodig zijn voor de instandhouding van de 
belangrijke habitats en soorten.  

De eerste prioriteit is de belangrijkste dreigingen van stopzetting en intensifiëring 
aanpakken door ervoor te zorgen dat de boer het bebouwen van de grond kan voortzetten 
of hervatten) en dat het extensieve landbouwsysteem overleeft. De economische en sociale 
levensvatbaarheid kan vervolgens verbeterd worden door gerichte steun voor 
capaciteitsopbouw en toegevoegde waarde aan boerderijproducten. Wanneer de 
onderliggende steun voor het landbouwsysteem aanwezig is, kan de steun voor het beheer 
van de specifieke Natura 2000-habitats en -soorten het pakket aanvullen, zoals geïllustreerd 
in afbeelding 5.1. Dit integrale ondersteuningspakket kan worden opgebouwd uit een 
uitgebreide serie maatregelen van beide pijlers van het GLB, zoals uitgelegd in paragraaf 5.7 
tot 5.12. 
 
Afbeelding 5.1. Een integraal ondersteuningspakket opbouwen voor Natura 2000-
landbouwsystemen 

 

5.7  GLB-steun om de levensvatbaarheid van extensieve Natura 2000-landbouwsystemen 
zeker te stellen  

Laag- en matig intensieve begrazingsystemen in de EU zijn zeer afhankelijk van directe 
inkomenssteun op grond van pijler 1 voor hun economische levensvatbaarheid (Osterburg 
et al, 2010). in vele Lidstaten spelen deze betalingen een belangrijke rol in het behoud van 
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landbouw op grond die anders verlaten zou worden. Het is bijzonder belangrijk om verlating 
in deze gebieden te voorkomen, omdat deze landbouwers in het bezit zijn van traditionele 
landbouwkennis en vaardigheden die door generaties landbouwers is doorgegeven en is 
aangepast aan de plaatselijke ecosystemen. In deze situaties zou het stopzetten van de 
landbouw mogelijk een onherstelbaar verlies van deze landbouwvaardigheden betekenen. 

De eerste kritische stap in het zekerstellen van de continuïteit van de landbouw in Natura 
2000-gebieden is de subsidiabiliteit voor pijler 1-betalingen. Er moet rekening worden 
gehouden met de specifieke kenmerken van Natura 2000-landbouwsystemen, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van de uitgebreide definitie van ‘permanent grasland’, bij de 
definitie van de criteria en de minimumactiviteit zoals vereist onder punten (ii) en (iii) van 
artikel 4(1)(c) van Verordening (EU) 1307/2013 en bij het opstellen van regels over 
landschapskenmerken en de minimale afmeting van een landbouwbedrijf. Het is net zo 
belangrijk om zeker te stekken dat Natura 2000-landbouwers ‘betalingsrechten’ hebben, 
vooral al ze eerder nooit directe betalingen hebben kunnen opeisen. Lidstaten kunnen 
besluiten (voor augustus 2014) om nieuwe betalingsrechten toe te wijzen aan actieve 
landbouwers die geen pijler 1-betalingen konden opeisen (bijvoorbeeld in Lidstaten die GLB-
s toepassen, omdat ze alleen land hadden dat niet voldeed aan de eisen voor ‘goede 
landbouwconditie’ op het moment dat betalingsrechten voor de huidige programma’s 
werden toegewezen in 2013). Lidstaten die momenteel de enkele areaalbetalingen 
toepassen, kunnen ook rechten geven aan landbouwers die nooit rechten hadden en bewijs 
leveren dat zij echte landbouwers zijn48. Dit is een belangrijke mogelijkheid om momenteel 
niet gesteunde Natura 2000-landbouwgrond weer binnen het toepassingsbereik van de 
directe GLB-betalingen te brengen. 

Indien subsidiabiliteit van het land en de landbouwer verzekerd is, bestaan verschillende 
betalingen vanuit de GLB-pijlers die vaak gecombineerd kunnen worden om de 
economische levensvatbaarheid van deze landbouwbedrijven te ondersteunen, waaronder: 

• Basisbetalingsregeling en enkele areaalbetaling en de bijbehorende 
vergroeningseisen (pijler 1) OF 

• Regeling voor kleine landbouwers (pijler 1)- 
• Betalingen voor gebieden met natuurlijke beperkingen (pijler 1 en 2) 
• Vrijwillige gekoppelde steun (pijler 1) 
• Betalingen voor organische landbouw (pijler 2) 

Basisbetalingsregeling en enkele areaalbetaling (pijler 1) 

De Basisbetalingsregeling (BBR) is de inkomenssteunbetaling voor landbouwers, 
onafhankelijk van de landbouwproductie, die de enkele areaalbetaling vervangt vanaf 2015, 
hoewel Lidstaten die de enkele areaalbetaling gebruiken deze tot 2020 mogen blijven 
gebruiken. De BBR wordt getaald op een vast tarief per hectare, uiterlijk in 2019 maar 
lidstaten hebben de flexibiliteit om rekening te houden met historische factoren op 
voorwaarde dat geen niveau per hectare lager is dan 60% van het gemiddelde. Bovendien 
mogen ze verschillende prijzen vaststellen voor verschillende regio’s indien deze objectief 

                                                      
48 Artikel 24(1) Verordening (EU) Nr. 1307/2013 van 17 december 2013 
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vastgesteld worden, bijvoorbeeld om ‘agronomische en economische kenmerken en hun 
regionale landbouwpotentieel, of hun institutionele of administratieve structuur49. 

Regeling voor kleine landbouwers (pijler 1) 

Als alternatief kunnen lidstaten ervoor kiezen om een regeling voor kleine landbouwers op 
te zetten met vereenvoudigde directe betalingen van tussen € 50050 en € 1.250 per bedrijf 
per jaar, waarvoor kleine landbouwers kunnen kiezen in plaats van alle andere pijler 1-
betalingen51.  Het is bedoeld om de administratieve belasting van de betaling van 
inkomenssteun aan een groot aantal zeer kleine landbouwbedrijven in de EU te 
vereenvoudigen en indien gebruikt, kan het ervoor zorgen dat kleine Natura 2000 
semizelfvoorzieningslandbouwbedrijven voor het eerst toegang krijgen tot steun. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat landbouwers slechts eenmalig hun recht op deze betaling 
kunnen laten gelden, kort nadat de wetgeving van toepassing wordt, maar Lidstaten kunnen 
landbouwers die al lage directe betalingen ontvangen automatisch naar deze regeling 
verplaatsen. 

Vergroeningspremies (pijler 1) 

Lansbouwers in Natura 2000-gebieden hoeven alleen maar te voldoen aan de 
vergroeningseisen die compatibel zijn met de Natura 2000-doelstellingen, en ontvangers 
van de regeling voor kleine landbouwers zijn vrijgesteld van de vergroeningsverplichtingen. 
In de werkelijkheid zullen de meeste Natura 2000-landbouwbedrijven hieraan al voldoen 
(zie 5.3 hierboven voor details) maar het is essentieel dat de Lidstaten nauwkeurig 
vaststellen wat (indien van toepassing) landbouwers op Natura 2000-landbouwgrond zullen 
moeten doen, voordat de betalingen beginnen. Het is ook belangrijk om zeker te stellen dat 
de landbouwers dit begrijpen, om te voorkomen dat ze Natura 2000-habuitats beschadigen 
(bijvoorbeeld door extensief beheerde akkergrond in EAG te veranderen) omdat ze dachten 
dat het een betalingsvoorwaarde was). 

De nieuwe eisen die Lidstaten moeten opstellen binnen Natura 2000-waardevolle begraasde 
habitats geven deze gebieden extra bescherming, omdat landbouwers ze niet mogen 
omploegen of converteren (tenzij ze het risico van verlies van een gedeelte van hun directe 
betalingen willen riskeren). Dergelijke aanwijzingen kunnen ook buiten Natura 2000-
gebieden gebruikt worden, indien de Lidstaten dat willen.  

Betalingen voor gebieden met natuurlijke beperkingen (pijler 1 en 2) 

De zogenaamde LFA-betalingen (of natuurlijke beperkingsbetalingen) vormden lange tijd 
een essentiële steun voor het behoud van extensieve begrazingssystemen, die van 
fundamenteel belang zijn voor vele belangrijke landbouwhabitats en -soorten. In Italië 
bijvoorbeeld zijn de meeste laagproductieve alpenweiden openbaar bezit en gebruiken de 
plaatselijke gemeentes LFA-betalingen om de traditionele extensieve verweidingssystemen 
in stand te houden. De maatregelen zorgt ook voor belangrijke sociaaleconomische steun 
voor achtergestelde plattelandsgebieden en daarom wijzen een aantal Lidstaten een groot 
deel van hun RDP-budget aan deze maatregel toe (waaronder Oostenrijk, Finland, Frankrijk, 

                                                      
49 Artikel 22(5) van Verordening (EU) Nr. 1307/2013 van 17 december 2013 
50 de ondergrens kan € 200 zijn op Cyprus, in Kroatië en in Slovenië en € 50 op Malta 
51 Artikel 61 tot 65 van Verordening (EU) Nr. 1307/2013 van 17 december 2013 
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Ierland, Italië, Luxemburg, Slowakije en Slovenië) (Cooper et al, 2006). Meer dan de helft 
van de Poolse landbouwgrond ontvangt LFA-betalingen en in totaal is meer dan de helft van 
de landbouwgrond in Europa door de Lidstaten geklasseerd als LFA. Het gebruik van deze 
maatregel wordt beschouwd als een belangrijke boodschap over de sociale waarde van de 
landbouw in deze gebieden en benadrukt een sociaal engagement voor de economische 
levensvatbaarheid ervan (Poláková et al, 2011). Deze maatregelen omvatten meestal geen 
specifieke beheereisen, en landbouwers zijn de LFA-pijler 1-betaling gaan beschouwen als 
een vorm van GLB-inkomenssteun, hoewel sommige Lidstaten in de periode 2007-13 de 
LFA-maatregel vervangen hebben door de meer gerichte agromilieuprogramma’s 
(bijvoorbeeld in Engeland en Wales).  

Op grond van de nieuwe Verordening worden gebieden met natuurlijke beperkingen (ANV) 
bepaald aan de hand van nieuwe, biofysische criteria52, waardoor de grenzen van huidige 
LFA enigszins zullen verschuiven (pijler 2-overgangsbetalingen zullen beschikbaar zijn voor 
LFA-land dat niet voor ANV in aanmerking komt). Lidstaten zullen de mogelijkheid om 
landbouwers twe afzonderlijke ANV-betalingen te bieden: een aanvullende pijler 1-
inkomenssteunbetaling bovenop de BBR en de vergroeningsporemies, en een bijgewerkte 
versie van de gebruikelijkere compensatiebetaling op grond van pijler 2 (die oorspronkelijk 
gekoppeld was aan aantallen vee en gewasareaal, maar nu per hectare wordt betaald).  

Lidstaten zullen drie verschillende typen ANV-gebieden kunnen aanwijzen53: 

a) Berggebieden met zeer ongunstige klimatologische omstandigheden ten gevolge 
van de hoogteligging, waardoor de groeiperiode er aanzienlijk korter is, of door 
hellingen die te steil zijn voor niet gespecialiseerde machines in het grootste deel 
van het gebied, of doordat ze zich ten noorden van de 62e parallel bevinden; 

b) Andere gebieden kunnen worden gedefinieerd als gebieden die met ernstige 
natuurlijke beperkingen worden geconfronteerd indien ten minste 60 % van het 
landbouwareaal voldoet aan ten minste één van een lijst criteria voor klimaat, 
grond en land die de productie beperken maar Lidstaten moeten land binnen 
deze gebieden uitsluiten waar landbouwinvesteringen of economische activiteit 
deze beperkingen heeft overwonnen; 

c) Andere gebieden met specifieke beperkingen waar de voortzetting van 
landbeheer noodzakelijk is voor milieubehoud of -verbetering, instandhouding 
van het platteland, handhaving van de toeristische mogelijkheden of 
kustbescherming. Deze gebieden mogen niet meer dan 10% van de oppervlakte 
van het Lidstaten vormen. 

Er moet zorg voor worden gedragen dat de significante nieuwe eis tot uitsluiting van 
verbeterde landbouwgrond van type b) niet gebruikt wordt op een manier die bepaalde 
Natura 2000-landbouwgrond uitsluit (bijvoorbeeld hooiweiden).  

Lidstaten zijn niet verplicht om ANC-betalingen op te zetten onder een van beide pijlers, 
maar als ze dat wel doen, kunnen Natura 2000-landbouwers met grond in de nieuwe ANC-
                                                      
52 Bijlage III van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van 17 december 2013 
53 Artikel 32 en Bijlage III van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van 17 december 2013 
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zones aanspraak maken op de ANC-compensatiebetalingen op grond van pijler 2 en ook op 
directe ANC-steun op grond van pijler 1 (tenzij zij gekozen hebben voor de kleine 
landbouwersregeling). De ANC-betalingen op grond van pijler 1 kunnen niet meer dan 5% 
van de nationale budgetgrens voor pijler 1 toegewezen krijgen, en hoeven niet in alle ANC-
gebieden van een Lidstaat beschikbaar te worden gesteld54. 

De ANC-betalingen op grond van pijler 2 bedragen tussen € 25 en € 250 per hectare per jaar 
(of € 450 in berggebieden), op basis van het gemiste inkomen en de gemaakte kosten als 
gevolg van de natuurlijke beperking, vergeleken met landbouwgrond zonder beperking. 
Deze vergelijkingseis is een significante wijziging van de betalingsberekening die kan leiden 
tot hogere betalingen op bepaalde Natura 2000- en andere HNV-grond, vergeleken met de 
huidige periode, maar dit zal veel afhangen van de manier van vergelijken en de kosten die 
worden meegeteld. In situaties waar een risico van verlating van Natura 2000-
landbouwgrond bestaat, is het belangrijk om de volledige bebouwingskosten van het land in 
ogenschouw te nemen (Barnes et al, 2011). Deze ANC-betalingen zouden degressief zijn 
voor landbouwbedrijven groter dan een bepaalde afmeting55. 

Vrijwillige gekoppelde steun (pijler 1) 

De nieuwe directe pijler 1-betalingen omvatten een instrument (gelijksoortig als de vorige 
specifieke steun op grond van artikel 68(1)(b) van Verord. 73/2009) dat lidstaten in staat 
stelt om 8% (of in sommige gevallen meer) van hun jaarlijkse nationale maximumbudget 
voor directe betalingen te gebruiken voor gekoppelde steun aan een beperkte lijst van 
sectoren en producties, voor ‘sectoren of regio’s waar specifieke soorten landbouw of 
specifieke landbouwsectoren die bijzonder belangrijk zijn om economische, sociale of 
milieuredenen bepaalde moeilijkheden ondervinden’56. Steunmaatregelen die door Lidstaten 
tenuitvoergesteld worden, moeten aan de Commissie gemeld worden. 

Deze typen betalingen kunnen een nuttige gerichte steun vormen voor economisch 
kwetsbare typen veeteelt, vooral in hoger gelegen gebieden en berggebieden, hoewel 
Lidstaten in het verleden in het algemeen geen milieucriteria hebben toegepast voor 
landbouwers die fondsen ontvingen op grond van artikel 68 of gemeten hebben of 
milieuvoordeel werd bereikt (IEEP & Alterra, 2010). Lidstaten hebben deze optie vooral 
gebruikt om de rundersector te steunen, met wat steun voor schapen, geiten en zuivel, 
vooral in economisch gevoelige of milieugevoelige gebieden (Pitts et al, 2010). Voorbeelden 
van het gebruik van artikel 68-betalingen voor natuurbehoud zijn het programma voor 
extensieve veeteelt in het Natura 2000 Burren-gebied in Ierland (zie casestudy in bijlage E); 
voor plaatselijke rassen en extensieve veeteelt in Portugal, voornamelijk op HNV-weiden en 
dehesas; en voor extensieve veeteelt en permanente weiden in Denemarken (Hart et al, 
2010).  

                                                      
54 Artikel 48 en 49 van Verordening (EU) No 1307/2013 van 17 december 2013 
55 Artikel 31 van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van 17 december 2013 
56 Artikel 52-55 van Verordening (EU) Nr. 1307/2013 van 17 december 2013. De 8% kan tot 13% verhoogd 
worden door vrijstelling plus 2% voor steun aan eiwitrijke gewassen en onder bepaalde voorwaarden met 
goedkeuring van de Commissie tot meer dan 13%  
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Betalingen voor organische landbouw (pijler 1 vergroening en pijler 2) 

Veel extensieve Natura 2000-landbouwsystemen zouden relatief weinig wijzigingen vereisen 
om te voldoen aan de normen voor organische productie. Gecertificeerd organische 
landbouwbedrijven komen automatisch in aanmerking voor de vergroeningsbetalingen op 
grond van pijler 1. In Lidstaten waar een groot deel van de permanente weiden onder bijna-
organische systemen vallen, kan steun op grond van pijler 2 voor conversie naar of behoud 
van organische landbouwpraktijken een belangrijke aanvullende inkomstenbron vormen 
voor Natura 2000-landbouwers57, en ook voor potentieel extensieve schapen- en 
geitenbegrazingssystemen in mediterrane landen als Griekenland, Italië en Portugal, en voor 
extensieve akkerbouwsystemen op marginale grond (zie casestudy voor graanproductie in 
Spanje).  

In de nieuwe wetgeving is steun voor conversie naar en behoud van organische 
landbouwsystemen afgescheiden van de agromilieuklimaatmaatregelen, maar de structuur 
is gelijksoortig, met vijf tot zeven jaarlijkse betalingen58. Betaling van de transactiekosten 
van de landbouwers is voorzien voor 20 procent toe te voegen aan de oorspronkelijke 
berekening van de betaling (of 30% indien groepen landbouwers de aanvraag indienen). 
Maximale betalingen bedragen € 450 tot € 600 per hectare, afhankelijk van het 
landbouwsysteem. 

5.8 GLB-steun voor capaciteitsopbouw van Natura 2000-landbouwbedrijven 

Zonder steun zouden veel Natura 2000-landbouwbedrijven eenvoudig niet overleven, en de 
langdurige economische en milieu-levensvatbaarheid van Natura 2000-landbouwsystemen 
is afhankelijk van de opbouw van administratieve en milieucapaciteit van de landbouwer en 
de economische capaciteit van het landbouwbedrijf:  

• Om de profiteren van de mogelijkheden die openbare fondsen bieden moet de 
landbouwer eerst de Natura 2000-doelstellingen begrijpen en de essentiële rol die 
zijn of haar landbouwactiviteit speelt bij het bereiken hiervan; en ten tweede moet 
de landbouwer de kennis en administratieve capaciteit hebben om deze betalingen 
en diensten aan te vragen, te begrijpen wat vereist is en de benodigde registers 
bijhouden. Het is bijzonder belangrijk dat landbouwer begrijpen dat de 
doelstellingen van steun milieudoelstellingen zijn, en geen intensifiëring van de 
landbouw. 

• Veel Natura 2000-landbouwers zouden hun kosten kunnen verlagen en hun 
inkomsten kunnen verhogen als ze arbeidsbesparende technologieën konden 
gebruiken, toegang hadden tot markten voor Natura 2000-producten en voldeden 
aan de kwaliteitsnormen.  Door de capaciteit van landbouwbedrijven en de 
landbouwarbeiders op deze manier te verhogen, kan het inkomen van het bedrijf en 
het gezin worden verhoogd zonder de milieudiensten in gevaar te brengen.  
 

                                                      
57 Deze omvatten Tsjechië (meer dan 25%), Griekenland, Letland en Slowakije (allemaal meer dan 15-16%), en 
Oostenrijk en Portugal (meer dan 10%) (Europese Commissie, 2010a) 
58 Artikel 29 van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van 17 december 2013 
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Overheidssteun voor capaciteitsopbouw komt vanuit beide pijlers van het GLB, maar het is 
essentieel dat deze steun aan de specifieke behoeften van Natura 2000-lmandbouwers en 
landbouwsystemen wordt aangepast voor het behalen van de milieudoelstellingen; De 
steun voor capaciteitsopbouw omvat: 

• Adviesdiensten voor landbouwers (pijlers 1 en 2) 
• Overdracht van kennis en informatie (pijler 2) 
• Investering in steun (pijler 2) 
• Landbouw- en bedrijfsontwikkeling (pijler 2) 
• Inkomenssteun en andere betalingen voor jonge landbouwers (pijlers 1 en 2) 
• Milieubewustzijn verbeteren onder Natura 2000-landbouwers (pijler 2) 

Adviesdiensten voor landbouwers (pijlers 1 en 2) 

Het geven van advies, steun en opleiding aan landbouwers is cruciaal voor het overleven 
van Natura 2000-landbouwsystemen en het slagen van het beheer van belangrijke habitats 
en soorten.  

Er bestaat nog steeds een aanzienlijke behoefte aan advies en steun onder landbouwers in 
de EU waaraan niet wordt voldaan - in 2008 kreeg slechts 5% van de landbouwers die 
rechtstreekse betalingen ontvingen, persoonlijk advies (European Commission, 2010a). 
Kleine landbouwers worden niet voldoende bereikt door adviesdiensten en 
randvoorwaardenadviseurs hebben vaak niet voldoende training in de instandhouding van 
habitats en soorten op landbouwgrond. Er is ook behoefte aan effectieve verbindingen 
tussen  onderzoek en de tenuitvoerlegging van randvoorwaarden (Angileri, 2011). Sommige 
landbouwers hebben gezegd dat de angst om de randvoorwaarden te overtreden hen 
weerhoudt van de tenuitvoerlegging van instandhoudingsmaatregelen (Goßler, 2009). Dit 
illustreert het belang van communicatie en verspreiding van informatie over 
biodiversiteitsproblemen aan landbouwers in de context van het beheer van hun 
landbouwbedrijf als een geheel, en de beoordeling van de specifieke situatie van de 
landbouwer, niet alleen het presenteren van algemene informatie. 

Lidstaten zijn verplicht om een bedrijfsadviseringssysteem te creëren dat vanaf 2015 
landbouwers moet adviseren over: randvoorwaarden (RBE en GLMC), vergroeningseisen; 
eisen aan landbouwbedrijven op grond van de EU water- en pesticidenwetgeving; en RDP-
maatregelen voor modernisatie van landbouwbedrijven, verbetering van het 
concurrentievermogen, sectorintegratie, innovatie, marktgerichtheid en bevordering van 
ondernemerschap59.  Lidstaten kunnen ervoor kiezen vele breder advies te bieden via het 
bedrijfsadviseringssysteem, vooral over: conversie en diversificatie van landbouwbedrijven; 
risicobeheer en preventieve actie; basisvereisten voor agromilieuklimaatbetalingen en 
advies over een lijst van specifieke onderwerpen in verband met mitigatie van en 
aanpassing aan klimaatverandering, biodiversiteit en water60.   

In het verleden waren grote landbouwbedrijven de voornaamste begunstigden van het 
bedrijfsadviseringssysteem en hadden autoriteiten in sommige Lidstaten problemen met 
het adviseren van kleine landbouwbedrijven.  
                                                      
59 Artikel 12 – 15 van Verordening (EU) Nr. 1306/2013 van 17 december 2013 
60 Bijlage I van Verordening (EU) Nr. 1306/2013 van 17 december 2013 



 

 80 

Vanaf 2015 kunnen Lidstaten indien zij dit willen, bepaalde categorieën landbouwers 
prioriteit geven voor landbouwadvies, maar ze moeten in elk geval prioriteit geven aan 
landbouwers wiens toegang tot andere adviesdiensten het meest beperkt is, en verzekeren 
dat landbouwers ‘toegang hebben tot advies dat de specifieke situatie van hun grond 
weerspiegelt’ 61.  

Het toepassingsgebied en de eisen voor het bedrijfsadviseringssysteem sinds 2015 biedt 
Lidstaten de mogelijkheid om zeer specifieke adviesdiensten te leveren die zijn aangepast 
aan de milieu- en economische behoeften van Natura 2000-landbouwers. Er bestaat echter 
geen garantie dat zij dit zullen doen, of dat de adviesbehoeften van Natura 2000- of HNV-
landbouwers prioriteit krijgt over de behoefte van intensievere landbouwers. 

Levering van het bedrijfsadviseringssysteem is een eis op grond van pijler 1, maar de 
financiering voor het opzetten van adviesdiensten door Lidstaten is afkomstig uit een RDP-
cofinancieringsmaatregel62 op grond van pijler 2. De betalingen op grond van deze 
maatregel vinden plaats aan de leveranciers van adviesdiensten, en er bestaat ook 
financiële steun voor opleiding van adviseurs. De doeltreffendheid van het 
bedrijfsadviseringssysteem zal afhankelijk zijn van de kwaliteit en de expertise van de 
adviseurs en hoe ze communiceren met en betrokken zijn bij landbeheerders. Adviseurs 
spelen ook een essentiële rol als verbinding tussen onderzoekers en landbouwers door de 
behoeften van de landbouwers te identificeren, praktische ervaring te verzamelen en kennis 
uit onderzoek op plaatselijke situaties toe te passen. Er moet voor gezorgd worden dat de 
adviseurs over de benodigde technische capaciteiten en expertise hiervoor beschikken, 
vooral voor Natura 2000-landbouwgrond, zodat dit een belangrijke financieringsbron kan 
zijn voor zowel training van adviseurs als het leveren van en dienst aan landbouwers. 
Lidstaten hebben landbouwers vaak geadviseerd over agromilieuprogramma’s via 
afzonderlijke organisaties of particuliere ondernemers, maar deze diensten kunnen ook 
geleverd worden door plaatselijk gevestigde organisaties als NGO’s of 
landbouwersverenigingen en spelen vaan een essentiële rol in het overbruggen van de kloof 
tussen kleine landbouwers en adviesdiensten, zoals geïllustreerd door de voorbeelden in 
kader 5.2. 

                                                      
61 Artikel 14 van Verordening (EU) Nr. 1306/2013 van 17 december 2013 
62 Artikel 15 van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van 17 december 2013 



 

 81 

Kader 5.2 Voorbeelden van bedrijfsadviseringssysteem aan landbouwers die Natura 2000-
habitats en -soorten beheren 

Oostenrijk en de Duitse federale staat Rheinland-Pfalz verrichten baanbrekend werk op het gebied 
van geïntegreerde instandhoudings- en agronomische landbouwadviesdiensten, met betere 
resultaten op het gebied van instandhouding op de landbouwbedrijven van soorten en habitats, 
vooral specifieke aanpassingen van agromilieuprogramma’s en innoverende vrijwillige initiatieven 
per landbouwbedrijf. 

In het Târnava Mare-gebied in Roemenië heeft de NGO Fundaţia ADEPT Transilvania een 
bedrijfsadviseringssysteem opgezet dat de verplichtingen van instandhouding van de biodiversiteit, 
instandhouding van Natura 2000-habitat en -soorten koppelt aan inkomenssteun op het platteland, 
in samenwerking met de plaatselijke gemeentes en de Roemeense ministeries van landbouw en 
plattelandsontwikkeling (MARD) en milieu en bossen (MEF). Het doel van de NGO is het bereiken van 
instandhouding van de biodiversiteit op landschapsschaal door samenwerking met kleinschalige 
boeren om stimuli te creëren om de halfnatuurlijke landschappen di ze gecreëerd hebbe, in stand te 
houden. De dienst heeft kleinschalige landbouwers geholpen om in aanmerking te komen voor 
directe GLB-betalingen, om gerichte agromilieuprogramma’s te ontwerpen en te promoten en heeft 
marktmogelijkheden voor de landbouwers geopend. 

In Schotland (VK) is het Strathspey Wetlands and Waders Initiative geïntroduceerd om het probleem 
van de sterk dalende plaatselijke populaties waadvogels aan te pakken, zoals de wulp (Numenius 
arquata) en de Tureluur (Tringa tetanus) in het halfnatuurlijke verdronken land van de rivier Spey, 
waar het aantal broedende vogels tussen 2000 en 2010 met 42% was gedaald. Het doel was 
samenwerking tussen milieubeschermers, landbouwkundigen en landbeheerders om 
hoogkwalitatieve habitatplannen op landschapsniveau te produceren en benutting van 
agromilieubetalingen aan te moedigen. Landeigenaren en pachtboeren krijgen zeer specifiek 
praktisch advies over de habitats van broedende vogels, zoals de vereiste grashoogte voor broeden, 
het deel van het weiland waar biezen (Juncus) mogen groeien en het aantal ondiepe poelen dat nodig 
is. Er bestaan ook andere vormen van capaciteitsopbouw zoals training, onderzoek en netwerken. 
Technisch advies wordt geleverd door een combinatie van spelers waaronder het Scottish 
Agricultural College, Cairngorm National Park Authority, onafhankelijke landbouwkundigen en de 
Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), een milieu-NGO. In februari 2012 geverifieerde 
resultaten gaven aan dat 2.250 hectare land was geregistreerd binnen het initiatief en er wordt 
gehoopt dat deze positieve benutting en verbeterd beheer van de moerassen de dalende trend van 
de waadvogelbevolking zal omkeren. 

Overdracht van kennis en informatie (pijler 2) 

Buiten het leveren van advies kunnen Lidstaten dze pijler 2-maatregel gebruiken voor de 
financiering van beroepstraining en vaardighedentraining, workshops en coaching, 
demonstraties en bezoeken aan landbouwbedrijven en uitwisseling over landbouwbeheer 
op de korte termijn63. Er kan ook financiering beschikbaar worden gesteld voor training van 
het personeel dat deze dienst levert en om de kosten te dekken van landbouwers die deze 
evenementen bijwonen (reis, accommodatie, per diem en de kosten van vervanging van de 
landbouwer tijdens zijn afwezigheid). Training en informatie-uitwisseling kan worden 
aangepast aan ondersteuning van elke combinatie van maatregelen op elk detailniveau, met 
als algemeen doel de verbetering van de capaciteit van de landbeheerder om de 
                                                      
63 Artikel 14 van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van 17 december 2013 
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doelstellingen van Natura 2000 te bereiken. 

Workshopactiviteiten en demonstraties kunnen de landbouwer betrekking bij het leveren 
van resultaten die op de schaal van een landbouwbedrijf moeilijk te behalen zijn en 
interventie op landschapsschaal vereisen, zoals habitatnetwerken of het beheer van een 
uitgestrekte belangrijke habitat. Bezoeken aan landbouwbedrijven en uitwisseling tussen 
landbouwers spelen een bijzonder belangrijke rol in het aanmoedigen van landbouwers om 
deel te nemen aan agromilieuprogramma’s, om hun motivatie te verbeteren en creativiteit 
en innovatie in beheerpraktijken voor instandhouding aan te moedigen (zie onder andere 
casestudies uit Ierland, Tsjechië, Roemenië, Oostenrijk en Nederland waar efficiënte 
adviessystemen en regelmatige communicatie met landbouwers zijn opgezet).  
 
Deze maatregel heet het grootste potentieel indien gebruikt in combinatie met 
landbeheermaatregelen waarin overdracht van kennis en informatie aangepast is aan de 
behoeften van een specifiek programma of project. Dit kan het gebruik van RDP-financiering 
omvatten voor steun aan organisaties voor natuurbescherming, andere NGO’s en bestaande 
landbouwers die al op vrijwillige basis advies verstrekken. Financiering voor 
milieuvoorlichtingsacties voor locaties met een grote natuurlijke waarde is ook beschikbaar 
op grond van de maatregel voor basisdiensten en hernieuwing van dorpen in 
plattenlandsgebieden64. 

Investering in materiële activa (pijler 2) 

De nieuwe wetgeving groepeert onder één maatregel65 een uitgebreide serie 
investeringssteun, waaronder de verbetering van de algemene resultaten van een 
landbouwbedrijf, verwerking, afzet en ontwikkeling van producten, verbetering van 
infrastructuren en niet-productieve milieu-investeringen (deze worden afzonderlijk 
behandeld in paragraaf 5.10 hieronder). De steunpercentages kunnen verhoogd worden 
voor jonge landbouwers, groepsinvesteringen, geïntegreerde projecten, in sommige 
gebieden met natuurlijke beperkingen (ANC) en investeringen in verband met 
agromilieuklimaat en Natura 2000-betalingen. 

Veel van deze investeringen kunnen de economische levensvatbaarheid van extensief 
beheerde Natura 2000-landbouwsystemen verbeteren. Kleine zuiveleenheden kunnen 
bijvoorbeeld behouden worden door financiering van verwerkingseenheden ter plaatse of in 
de directe nabijheid, die inkomsten genereren voor plaatselijke producenten door 
(eind)producten met toegevoegde waarde.  Investeringen voor de verbetering van 
mestopslag en waterbezuiniging op landbouwbedrijven kunnen potentieel de kosten 
beperken en indirecte voordelen hebben voor de biodiversiteit en habitats door de 
waterkwaliteit of -beschikbaarheid te verbeteren en stikstofvervuiling en uitstoot van 
broeikasgas te beperken (Boccaccio et al, 2009; Europese Commissie, 2010c). Onder de 
afgelopen RDP van Cyprus werden investeringen in ‘landontwikkeling voor veeteelt’ 
gefinancierd, waaronder planning, landschapsinrichting en infrastructuren (water, 
elektriciteit) voor begrazingsgebieden. In Frankrijk, Italië, Spanje en Tsjechië is 
investeringssteun nadrukkelijk gekoppeld aan berggebieden en landbouwactiviteiten in 

                                                      
64 Artikel 20(1)f van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van 17 december 2013 
65 Artikel 17 van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van 17 december 2013 
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berggebieden. ELFPO-middelen zijn echter ook uitgegeven aan investeringen die risico’s 
voor het milieu kunnen vormen ((Boccaccio et al, 2009).  

Deze maatregel heeft het potentieel om het behoud van laagintensieve Natura 2000-
landbouwsysteen aanzienlijk te steunen, vooral bij gebruik in combinatie met diversificatie- 
en bedrijfsontwikkelingsmaatregelen op maat, bijvoorbeeld om de markttoegang te 
verbeteren. Kleine en semizelfvoorzieningslandbouwers zijn echter mogelijk geen prioriteit 
voor investeringssteun en voor het gebruik van deze maatregel moeten aanzienlijke 
uitdagingen overwonnen worden, waaronder: het probleem van het bereiken van 
individuele kleine producenten die niet geregistreerd zijn; de kosten in verband met het 
bereiken van grote aantallen zeer kleine landbouwbedrijven, de terughoudendheid van 
landbouwers om mee te werken en de hoge leeftijd en het lage opleidingsniveau van te 
grote aantallen zelfvoorzieningslandbouwers (Redman, 2010). 

Er moet in het bijzonder voor gezorgd worden dat alle investeringssteun op grond van deze 
maatregel voor Natura 2000-landbouwers directe of indirecte negatieve milieueffecten 
vermijdt. 

Landbouw- en bedrijfsontwikkeling (pijler 2) 

Landbouw- en bedrijfsontwikkeling kan essentieel zijn voor kleine landbouwbedrijven en 
semizelfvoorzieningsbedrijven, en deze voorgestelde maatregel geeft jonge boeren en 
kleine landbouwbedrijven opstartsteun en steun voor diversificatie naar niet-
landactiviteiten, wat allemaal kan helpen om het gezinsinkomen te verhogen. Deze 
maatregel66 kan ook gebruik worden als extra jaarlijkse betaling aan ontvangers van de 
kleine landbouwersregeling (beschreven in paragraaf 5.7) tot 2020 als ze hun hele 
landbouwgrond en overeenkomstige rechten op betaling overdragen naar een andere 
landbouwer;  

Hoewel milieuprioriteiten niet specifiek vermeld worden in de wetgeving, kan deze steun, 
indien zorgvuldig gericht als onderdeel van een maatregelenpakket, bijdragen tot het 
behoud van de economische levensvatbaarheid van Natura 2000-landbouwbedrijven en 
gemeenschappen in gevoelige gebieden. 

Betalingen voor jonge landbouwers (pijlers 1 en 2) 

Een van de problemen voor het langetermijnbeheer van Natura 2000-gebieden en andere 
HNV-landbouwgrond is dat vele landbouwers de pensioengerechtigde leeftijd naderen en 
geen opvolgers hebben. Een belangrijk onderdeel van de capaciteitsopbouw voor vele 
landbouwbedrijven is het veiligstellen van toekomstige banen voor jongeren, als 
landbouwerts en in de bijbehorende verwerkingssector, en jonge landbouwers kunnen 
potentieel profiteren van een aantal maatregelen op grond van deze wetgeving. 

Op grond van de nieuwe structuur van directe pijler 1-betalingen moeten Lidstaten jonge 
landbouwers maximaal vijf jaar lang een extra jaarlijkse betaling geven, naast hun BBR- of 
enkele areaalbetaling67. De waarde hiervan zal ongeveer 25 procent van hun BBR-betaling 
bedragen en zal beschikbaar zij n voor jonge landbouwers jonger dan 40 die voor het eerst 
                                                      
66 Artikel 19 van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van 17 december 2013 
67 Artikel 50 van Verordening (EU) Nr. 1307/2013 van 17 december 2013 
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hun eigen bedrijf opzetten (of dit gedaan hebben in de vijf jaar voordat ze voor het eerst de 
BBR-betaling aanvragen).  Lidstaten hebben ook de optie om een aantal RDP-maatregelen 
voor jonge landbouwers te selecteren, waaronder investeringssteun en specifieke steun 
voor het opstarten van een bedrijf, en jonge landbouwers kunnen het eenvoudiger vinden 
om extra grond te kopen indien Lidstaten ervoor kiezen om kleine landbouwers een bonus 
te geven als ze hun land en rechten overdragen, zoals boven beschreven. 

5.9 GLB en andere steun voor de toevoeging van waarde aan de productie van Natura 
2000-landbouwbedrijven 

Vele landbouwers op Natura 2000 en HNV-grasland hebben problemen om hun producten 
te verkopen, omdat ze vaak kleine producenten zijn in afgelegen gebieden waar weinig 
klanten hoge prijzen kunnen betalen. Aan de andere kant profiteren sommige van directe 
verkopen aan eco-toeristen en toeristische dienstverleners als hotels en restaurants. In 
sommige gebieden hebben Natura 2000-landbouwers succesvolle directe verkooprelaties 
met supermarkten ontwikkeld.  

De steun voor landbouwers die waarde aan hun producten willen toevoegen, omvat: 

• Producentengroepen opzetten (pijler 2) 
• Kwaliteitsprogramma’s voor landbouwproducten (pijler 2) 
• Labels en beschermde herkomstaanduiding 

Producentengroepen opzetten (pijler 2) 

Steun onder deze maatregelen voor het opzetten van producentengroepen voor landbouw- 
of bosbouwproducten kan Natura 2000-landbouwers helpen door schaalvoordelen bij de 
afzet van milieuvriendelijke producten. Deze maatregel68 is specifiek gericht op MKB en 
financiert het opzetten van producentengroepen gedurende vijf jaar voor het aanpassen 
van de productie aan de markteisen, gezamenlijke commercialisering, vaststellen van regels 
voor productinformatie, ontwikkelen van bedrijfsvaardigheden en innovatie.  

Kwaliteitsprogramma’s voor landbouwproducten (pijler 2) 

Het vestigen van plaatselijke en nationale markten voor natuurlijke producten van hoge 
kwaliteit van Natura 2000-gebieden kan de inkomsten van het landbouwbedrijf verbeteren 
en bijdragen aan het behoud van traditionele extensieve landbouwsystemen. Deze 
systemen kunnen bijvoorbeeld producten met toegevoegde waarde aanbieden als ‘groen’ 
rundvlees, kaas, wijn, fruit en honing, producten van bedreigde plaatselijke veesoorten of 
gewassen en van wild fruit, paddenstoelen en geneeskrachtige planten. Hoogwaardige 
plaatselijke producten stimuleren ook het toerisme en daarmee de inkomsten van 
plaatselijke gemeenschappen.  Deze maatregel69 vergoed de deelnamekosten van 
landbouwers in kwaliteitcertificeringsprogramma’s, waaronder labels voor specifieke 
landbouw- of productiemethodes. De maximale periode van deze steun is vijf jaar. 

                                                      
68 COM(2011) 627 final/3 Artikel 28 
69 COM(2011) 627 final/3 Artikel 17 
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Labels en beschermde herkomstaanduiding 

Labels worden met succes gebruikt in combinatie met direct marketing ter ondersteuning 
van extensief landbouwbeheer van Natura 2000-gebieden met traditionele veerassen, zoals 
geïllustreerd door de voorbeelden in kader 5.3. Om zowel de voordelen voor zowel 
extensieve landbouw en productpraktijken als de culturele waarde van de regionale 
identiteit te behouden, moeten de doelmarkten vaak plaatselijk of regionaal georganiseerd 
worden. Vertrouwen en een directe relatie tussen producenten en consumenten zijn een 
kritisch onderdeel van het succes van labelprogramma’s. Er bestaan ook vele plaatselijke 
labels, waaronder labels die specifiek verwijzen naar Natura 2000-gebieden. 

Ook organische labels kunnen de rentabiliteit van landbouwproducten van extensieve 
veeteeltsystemen verbeteren  en organische labels zijn onder andere het EU-bladlabel en 
verschillende nationale of onafhankelijke aan IFOAM gekoppelde certificeringsprogramma’s 
en labels70. Het is momenteel niet mogelijk om de organische productie van Natura 2000-
gebieden te kwantificeren, maar organische landbouw speelt een significante rol in het 
behoud van extensieve begrazing door schapen en geiten in mediterrane landen, inclusief 
de productie van plaatselijke kazen als Feta, Caprino, Casu Marzu en Halloumi. Andere GLB-
steun voor organische landbouw wordt beschreven in paragraaf 5.7 hierboven. 

Een Europees labelprogramma voor beschermde herkomstbenaming (BHB) beschermt de 
namen van landbouwproducten uit specifieke gebieden (en er bestaan andere, minder 
veeleisende labelprogramma’s voor beschermde geografische aanduiding (BGA) en 
gegarandeerd traditionele specialiteit (GTS)71). Om in aanmerking te komen voor het BHB-
label moet het product kwaliteiten en kenmerken bezitten die voornamelijk te maken 
hebben met de productieregio, en het mag uitsluitend binnen die regio worden 
geproduceerd, verwerkt en bereid. Voorbeelden van BHB’s zijn Prosciutto Toscano (ham uit 
de Italiaanse Toscane-streek) en Bryndza Podhalańska (Poolse schapenkaas).  

Een aantal voorbeelden van succesvol gebruik van het BHB-label voor de afzet van Natura 
2000-habitatproducten worden getoond in kader 5.4. Er moet echter opgemerkt worden 
dat het BHB-label geen garantie biedt dat de producten hebben bijgedragen aan de 
biodiversiteit, en nog minder aan Natura 2000-gebieden omdat de criteria voor het label 
gewoonlijk geen habitatbeheermaatregelen omvatten. Plaatselijke ‘Natura 2000’-labels 
dragen mogelijk directer bij aan Natura 2000-landbouwbeheer. 

                                                      
70 International Federation of Organic Agriculture Movements http://www.ifoam.org/; http://www.organic-
bio.com/en/labels/ 
71 [De eisen voor het beschermde geografische aanduiding-label (BGA) vereisen alleen een goede reputatie van 
een product uit een bepaalde regio (en geen objectief verschillende kenmerken) zolang de productie, 
verwerking en bereiding binnen de regio plaatsvinden. Voorbeelden van BGA zijn Scotch Beef and Lamb uit 
Schotland, Stilton Cheese uit drie Engelse counties, Oscypek (gerookte kaas gemaakt van gezouten 
schapenmelk) uit de Tatra in Polen (of gebieden waar de inheemse Tatra naar geëmigreerd zijn). Het 
gegarandeerd traditionele specialiteit (GTS) label kan gebruikt worden voor producten die geproduceerd zijn 
met traditionele ingrediënten of met behulp van een traditionele verwerking, maar het product hoeft niet in 
een specifiek gebied te zijn gemaakt. Dit systeem loopt parallel met anders systemen in bepaalde Lidstaten 
zoals de Appellation d'origine contrôlée (AOC) in Frankrijk, de Denominazione di origine controllata (DOC) in 
Italië, de Denominação de Origem Controlada (DOC) in Portugal en het Denominación de Origen (DO) systeem 
in Spanje. Voor sommige producten wordt het nationale label in plaats van het EU-label getoond, zoals voor 
wijn en kaas in Frankrijk. 

http://www.ifoam.org/
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Kader 5.3 Voorbeelden van succesvolle plaatselijke labels die Natura 2000-
landbouwbeheer steunen  
(zie ook de casestudies uit Luxemburg, Estland en Spanje in bijlage E). 

Estland – vlees van kustweiden. Projecten om het beheer van 
boreale kustweiden hebben de groei van de markt voor 
hoogwaardig organische vlees bevorderd. De nieuwe 
veeteeltorganisatie organiseert studiereizen voor de leden en 
landbouwers uit nabijgelegen gebieden. Een opleving van 
traditionele ambachten met plaatselijke grondstoffen heeft 
een traditie van markten met plaatselijke producten gevestigd 
op het eiland Hiiumaa en de plaatselijke toeristenindustrie 
groeit. 

 

Duitsland – Rhönschaf. Het Rhön biologisch beschermde 
gebied maakt gebruik van LIFE-financiering om schapenvlees 
van de Natura 2000-graslanden te promoten als 
natuurvriendelijk product, via de coöperatie ‘Natur- und 
Lebensraum Rhön e.V.’. Een gemiddelde herder in één van de 
herstelde gebieden verkocht rond 2002 70% van zijn jaarlijkse 
lamsvleesproductie rechtstreeks aan plaatselijke restaurants 
en hotels tegen goede prijzen. Plaatselijke restaurants en 
hotels binnen het netwerk verplichtten zich om uitsluitend 
Rhön-schapenvlees op hun menu te zetten en bezoekers uit te 
leggen hoe de consumptie van deze gerechten bijdraagt aan 
het behoud van het landschap dat ze kwamen bewonderen.  

 

 

Duitsland – Altmuehltaler Lamm. De Altmuehltal-streek in 
Beieren wordt gekenmerkt door jeneverbesstruiken op 
kalkhoudend grasland (bijlage I habitattype 5130). Gehoede 
schapenkuddes produceren hier lamsvlees en wol van hoge 
kwaliteit. Herders en landeigenaren in de regionale coöperatie 
verplichten zich om minstens de helft van hun schapen te 
laten grazen in Altmuehltal-natuurgebied, alleen plaatselijk 
geproduceerd voer bij te voeren en richtlijnen te volgen voor 
het welzijn van dieren en de graasdichtheid en geen 
meststoffen en pesticiden te gebruiken. De herders ontvangen 
een gegarandeerde goede prijs en het lamsvlees wordt 
verkocht aan plaatselijke hotels en slagers. 

 

Spanje - Riet Vell. SEO/BirdLife heeft een bedrijf opgericht 
voor de productie en verkoop van organische producten die 
verband houden met natuurbehoud (Riet Vell). Het bedrijf 
heeft met succes rijst verkocht die in de Ebro-delta (Spanje) 
geproduceerd wordt en organische harde tarwe uit de 
Blechiote- en Monegros-steppen (voornamelijk in Natura 
2000-gebieden geproduceerd) en deze verwerkt tot 
hoogwaardige macaroni en spaghetti. Sinds 2003 heeft Riet 
Vell ongeveer 180.000 kg productie verkocht (zie casestudy uit 
Spanje voor meer details). 
Bronnen: http://www.altmuehltaler-lamm.de/ 
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29, 
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-
heute/uh2-07-p44-45.pdf 

 

 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
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Box 5.4 Voorbeelden van producten die geregistreerd zijn onder het EU-label beschermde 
herkomstbenaming (BHB) en een positieve bijdrage leveren aan Natura 2000-habitats 

Germany: Het BHB-programma voor schapenvlees van heidevelden (‘Diepholzer Moorschnucke’) 
heeft bijgedragen aan een rentabel beheer van halfnatuurlijke heide- en moerashabitats van de 
Ramsar-lijst in Diepholz, Duitsland, die anders verminderd zouden zijn. Dit programma gebruikt een 
plaatselijk schapenras dat traditioneel werd gebruikt voor de begrazing van heide en moerasland. 
Hert beheer heeft bijgedragen aan de regeneratie van meer dan 5.000 ha heide. Een aantal 
bedreigde soorten waaronder drosera en de boomleeuwerik zijn hersteld in dit gebied, terwijl het 
behoud van het traditionele schapenras de biodiversiteit verbeterd.  

Frankrijk: BHB Pays d’auge cider en Calvados van traditionele appelboomgaarden, die belangrijke 
habitats zijn voor vogels die nestelen in gaten en vleermuizen. 

Spanje: Een succesvol BHB-programma voor ooienkaas (‘Idiazabal’) uit de extensief begraasde 
berghabitats in Baskenland en Navarra, in Spanje, betreft productiemethodes op basis van 
laagintensieve begrazing met de traditionele schapenrassen Laxta en Carranzana. De markt voor het 
product draagt bij tot de verweiding en het hoeden die de halfnatuurlijke habitats gevormd hebben.  

Spain: De traditionele rijstsoorten die binnen het BHB-programma ‘Arroz de Valencia’ worden 
geteeld in de beschermde moerassen van het natuurpark van Albufera in de streek van Valencia, van 
belang voor trekvogels en watervogels, amfibieën, vissen en vele andere soorten. De 
productiemethodes zijn aan de habitat aangepast, op basis van de wisselende waterstand die de 
grondconditie in de moerassen onderhoudt en minimaal gebruik van agrochemische input.  

Spain: In traditioneel beheerde dehesas grazen varkens naar eikels tijdens de herfst-winter en 
grazen in de lente, vaak samen met schapen en koeien. De BHB Iberische ham die gemaakt wordt 
van op de dehesas grazende varkens kan de vermelding ‘gevoed met eikels’ (de bellota) dragen als 
de varkens minstens 60 dagen voor de slacht uitsluitend eikels gegeten hebben en op voorwaarde 
dat inspecteurs controleren dat de veebezetting overeenkomt met de belastingcapaciteit van de 
dehesa (in termen van eikelproductie). De varkens moeten dan ook tenminste een gedeelte van het 
jaar op de dehesa grazen om aan de BHB-eis te voldoen, en steunen zo het duurzame gebruik van 
deze habitat. 

Bronnen:(Ecologic, 2006b; Oppermann and Spaar, 2003; Verhulst et al, 2007) 
 

5.10 GLB-steun voor het beheer van Natura 2000-landbouwhabitats en -soorten 

De eerdere paragrafen van dit hoofdstuk beschreven potentiële bronnen van GLB-steun om 
de voortzetting van laagintensieve Natura 2000-landbouwsystemen te verzekeren en de 
capaciteit en het inkomen van deze landbouwbedrijven te verbeteren. Deze paragraaf 
beschrijft de habitat- en soortenbetalingen op grond hiervan om de instandhouding van 
Natura 2000-gebieden te verzekeren, te beginnen met de financieringsbronnen voor het 
opzetten van Natura 2000-beheersplannen, omdat deze plannen (of soortgelijke 
initiatieven) het ontwerp van belangrijke steunmaatregelen schragen, waaronder de 
agromilieuklimaatbetalingen en niet-productieve investeringen. Deze steun omvat: 

• Plattelandserfgoed en Natura 2000-beheerplannen (pijler 2) 
• Agromilieuklimaatbetalingen (pijler 2) 
• Niet-productieve investeringen in verband met agromilieuklimaat en Natura 2000 

(pijler 2) 
• Natura 2000-compensatiebetalingen (pijler 2) 
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• Dierenwelzijnsbetalingen (pijler 2) 
• Voorkomen van schade aan bossen door bosbranden en herstel van het 

landbouwproductiepotentieel (pijler 2) 

Plattelandserfgoed en Natura 2000-beheerplannen (pijler 2) 

Deze maatregel72 voor ‘basisdiensten en vernieuwing van dorpen in plattenlandsgebieden’ 
omvat de mogelijkheid om het ontwerp en bijwerken van ‘bescherming- en beheerplannen 
in verband met Natura 2000-gebieden en andere gebieden met een grote natuurlijke 
waarde’ te financieren. Er zin ook fondsen beschikbaar voor kleinschalige infrastructuren en 
onderzoeken en investeringen in verband met ‘de instandhouding, het herstel en de 
opwaardering van het natuurlijke en culturele erfgoed van dorpen, rurale landschappen en 
gebieden met een grote natuurlijke waarde, met inachtneming van daarmee verbonden 
sociaaleconomische aspecten, alsmede acties gericht op milieubewustzijn’. De meeste EU-
subsidies kunnen dit soort financiering voor verbetering of steun van participatieprocessen 
voor de ontwikkeling van beheerplannen niet leveren, en deze maatregel kan in veel grotere 
mate gebruikt worden om de ontwikkeling van betrouwbare beheerplannen voor Natura 
2000-gebieden te steunen, met een participatieve aanpak om te verzekeren dat de 
belanghebbenden de beheerdoelen steunen (Boccaccio et al, 2009) en het risico van 
conflicten helpen voorkomen die in vele Lidstaten zijn ontstaan (Apostolopoulou and Pantis, 
2009; Grodzinska-Jurczak and Cent, 2011; Keulartz, 2009; Rauschmayer et al, 2009). 

Een aantal andere Lidstaten heeft de gelijkwaardige maatregel gebruik in hun RDP 2007-
2013. De maatregel is in Duitsland intensief gebruikt voor de ontwikkeling van Natura 2000-
planning, onderhoud/vernieuwing van habitats en tenuitvoerlegging van 
instandhoudingsprogramma’s voor soorten, projecten in het kader van de kaderrichtlijn 
water en adviesdiensten in verband met natuurbescherming. In Frankrijk is deze maatregel 
gebruik voor financiering van Natura 2000-beheerplannen, Natura 2000-contracten met 
eigenaren buiten landbouwers en bosbouwers en voorlichtingsacties; maatregelen om 
conflicten met grote vleeseters te verminderen zijn met behulp van deze maatregel in 
Frankrijk tenuitvoergelegd. Finse milieu-NGO’s kunnen nu op grond van deze maatregel 
financiering aanvragen voor de voorbereiding van beheerplannen voor Natura 2000-bossen 
in particulier eigendom en bijvoorbeeld voor de promotie hiervan als ecotoeristische 
gebieden (Figeczky et al, 2010). In Wales werd deze maatregel gebruikt voor het herstel van 
begrazing op halfverdronken moerasland en zoutmoerassen in het natuurgebied Ynys-hir te 
steunen, voor verbetering van de toegang en de faciliteiten voor bezoekers aan het park, 
voor verbetering van het begrip van het gebied door het publiek en om effectieve 
partnerschappen aan te moedigen in de toeristische sector (Allen et al. 2012b). 

Agromilieuklimaatbetalingen (pijler 2) 

Het toepassingsgebied van deze maatregel is uitgebreid, zoals de nieuwe naam aangeeft, en 
het blijft de enige verplichte maatregel die Lidstaten ten uitvoer moeten leggen in hun RDP 
(behalve Leader)73. Het herziene doel van deze betalingen is ‘het behoud en de bevordering 
van de nodige veranderingen in de landbouwpraktijken die een positieve bijdrage leveren tot 
het milieu en het klimaat’  

                                                      
72 Artikel 20 van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van 17 december 2013 
73 Artikel 28 van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van 17 december 2013 
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De toevoegen van het klimaat aan de agromilieumaatregel geeft een inzet aan om 
landbouwbeheerpraktijken te steunen die bijdragen aan mitigatie van en aanpassing aan 
klimaatverandering, wat nog meer significant zou kunnen worden indien de EU regels 
adopteert voor de verantwoording van uitstoot van broeikasgassen door landgebruik, 
verandering van landgebruik en bosbouw. Andere wijzingen omvatten een nieuwe nadruk 
op groepsaanvragen van landbouwers, samengaand met gullere transactiekosten, wat zou 
kunnen bijdragen aan het zekerstellen van grootschaliger habitat- en soortenbeheer voor 
Natura 2000 indien Lidstaten ervoor kiezen deze te gebruiken. Het effectieve gebruik van 
coöperatieve benaderingen en groepsaanvragen voor agromilieuprogramma’s kan al 
geconstateerd worden in Nederland (Franks en McGloin 2006). 

De maatregel stelt jaarlijkse betalingen beschikbaar aan landbouwers en andere 
landbeheerders voor het leveren, door middel van meerjarige verplichtingen, een 
milieubeheerdienst door het volgen van duidelijk vastgestelde beheerpraktijken. Deze 
praktijken leveren een specifiek milieuvoordeel op dat verder en hoger gaat dan het 
referentieniveau van bescherming dat al door de milieuregelgeving en randvoorwaarden 
wordt geleverd (zie paragraaf 5.3 voor details over het referentieniveau). Deelname vindt 
op vrijwillige plaats en om de betaling te ontvangen, moeten landbouwers een 
beheercontract aangaan met een beheerorgaan, gewoonlijk voor vijf tot zeven jaar. In het 
contract zijn de eisen voor het beheer door het landbouwbedrijf vastgelegd, vaak aanzienlijk 
gedetailleerd en eventueel eisen op het gebied van planning en registratie (bijvoorbeeld 
voor het gebruik van voedingsmiddelen en veranderingen in de veestapel)74. 

Agromilieuklimaatmaatregelen kunnen op nationaal, regionaal of plaatselijk niveau worden 
opgesteld, gericht en tenuitvoergelegd. Dit is een van de meest flexibele GLB-
steunmaatregelen binnen de regels die zijn vastgelegd in de wetgeving. Hij geeft Lidstaten 
de vrijheid om milieuprioriteiten aan te pakken op een manier die de grote variëteit aan 
biofysische, klimatologische, milieu- en agronomische condities weergeeft bij de 
verschillende landbouwbedrijven in verschillende Europese regio‘s. Lidstaten hebben een 
uitgebreid scala aan verschillende agromilieuprogramma’s ontwikkeld, niet alleen in reactie 
op verschillende milieuprioriteiten en -druk, maar ook in reactie op voorkeuren vanuit de 
samenleving, institutionele arrangementen en financiële en politieke druk(IEEP, 2011).  

Een aantal Lidstaten heeft specifieke agromilieuprogramma’s aangepast aan de 
beheerbehoeften van Natura 2000-gebieden of landbouwgrond met Natura 2000-habitats 
en -soorten (zie kaders 5.5 en 5.6). Spanje heeft bijvoorbeeld zijn traditionele extensieve 
akkerbouwsysteem gesteund door middel van een agromilieuprogramma (Caballero and 
Fernández-Santos, 2009). Sommige staten echter (zoals Griekenland, Frankrijk en het 
grootste gedeelte van Spanje) hebben weinig van hun ELFPO-budget aan agromilieu 
uitgegeven (Boccaccio et al, 2009). In het algemeen moeten agromilieuklimaatprogramma’s 
van Lidstaten aan de biodiversiteitsbehoeften van zowel het landbouwlandschap als de 
zeldzamere habitats en soorten van communautair belang voldoen.   

                                                      
74 Ontvangers van agromilieubetalingen moeten ook voldoen aan de eisen voor het gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsproducten die Lidstaten moeten bepalen (zoals vereist in artikel 39(3) van verordening 
1698/2005) 
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Landbeheerders die niet in eerste instantie landbouwers zijn, zoals particuliere 
natuurbeschermingsinstellingen, bezitten aanzienlijke landarealen die belangrijk zijn voor de 
biodiversiteit. Agromilieuklimaatsteun kan buiten aan landbouwers ook aan andere 
individuele of groepen landbeheerders betaald worden. Bij het ontwerp van het RDP moet 
ervoor orden gezorgd dat steun beschikbaar is voor de personen die het best in staat zijn 
om het milieubeheer uit te voeren dat nodig is voor resultaten in verband met de 
milieuprioriteiten. Gewoonlijk vinden betalingen jaarlijks en gedurende 5 tot 7 jaar plaats 
(langer indien nodig om milieuvoordelen te behalen of behouden) maar deze kunnen ook 
plaatsvinden in de vorm van een vaste betaling of eenmalige betaling voor ‘afzien van 
commercieel gebruik van gebieden’. De berekening van de betaling houdt rekening met 20% 
transactiekosten (of 30% voor groepen). 

Erfgoed en plaatselijke veerassen, met vooral runderen en schapen, zijn belangrijk voor het 
beheer van halfnatuurlijke weilanden en deze maatregel die steun verleent voor de 
instandhouding en het gebruik hiervan is een nuttige aanvullende hulpbron voor Natura 
2000-landbouwbeheer. Agromilieuprogramma’s voor de instandhouding van genetische 
hulpbronnen zijn in eerdere RDP’s gebruikt, onder andere in Italië, Italy, Portugal, Duitsland 
en Oostenrijk om een significant deel van hun nationale veerassen te steunen (Nitsch, 
2006), bijvoorbeeld het grijze en gevlekte vee in Hongarije, Mangalica-varkens en Racka-
schapen die grazen op de Pannonische zoutsteppen en moerassen; de inheemse paarden in 
Estland en het Estlandse veeras op de kustweiden en het Sloveense programma voor 14 
dierenrassen, waaronder Cika-runderen, de Krainerbij en Jezersko-Solčava-schapen die de 
alpenweiden begrazen. In Bulgarije heeft de financiering van Karakachan-
schaapherdershonden een belangrijke bijdrage geleverd aan extensieve begrazing van 
Bijlage 1-habitats. 

Het succes van agromilieuklimaatprogramma’s is van een aantal factoren afhankelijk. 
Belangrijke factoren zijn de levering van milieuadvies voor landbeheer en training aan 
landbouwers, en voldoende technische en institutionele capaciteit om programma’s te 
ontwerpen en de resultaten hiervan te monitoren. Programma’s hebben meer succes als ze 
ontworpen zijn met bijdragen van de landbouwers zelf, en de kennis van de landbouwers in 
het ontwerp gebruikt wordt (zie casestudies uit Duitsland, Tsjechië, Roemenië en Estland in 
bijlage E voor voorbeelden).  

Agromilieuklimaatcontracten zijn optioneel voor de landbouwer, en de succesvolle 
benutting ervan is afhankelijk van de betalingsniveaus die de werkelijke kosten van de 
landbouwer weerspiegelen en voldoende steun geven voor het onderhoud van economisch 
niet-levensvatbare landbouwsystemen. Agromilieubetalingen worden berekend aan de 
hand van de extra kosten en gemist inkomen als gevolg van de beheereisen, maar de manier 
waarop deze formule is gebruikt is niet van toepassing op landbouwbedrijven met bijzonder 
lage inkomens, waaronder veeteeltbedrijven in hooggelegen HNV-gebieden, die al een hoog 
niveau van milieubeheer leveren maar geen bestaand inkomen hebben en waar mogelijk 
geen noodzaak is om het landbouwsysteem te veranderen en hiervoor extra kosten te 
maken. Zonder agromilieubetalingen die rekening houden met de arbeidskosten en vaste 
kosten van het landbouwbedrijf, is de economisch realistische keuze voor deze landbouwers 
het stopzetten van hun activiteit. Lidstaten zouden de flexibiliteit van de handelsregels die 
de basis vormen voor deze formule vaker kunnen gebruiken om de volledige kosten weer te 
geven van het voortzetten van HNV-landbouw indien een bewezen risico voor verlating of 
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intensifiëring bestaat (Barnes et al, 2011; RSPB & Birdlife International, 2011). Een belangrijk 
element in de betalingsberekening dat de Lidstaten vaak niet kennen, is een aanvullende 
betaling voor de transactiekosten van de landbouwer (de tijd en moeite die nodig zijn 
geweest voor het opstellen en beheer van het contract. Dit kan 20 procent aan de 
betalingsberekening toevoegen (30 procent voor groepscontracten) en een essentieel 
verschil uitmaken vanuit het oogpunt van de landbouwer, maar vele beheerautoriteiten 
voegen momenteel geen transactiekosten toe aan agromilieuberekeningen, ondanks bewijs 
dat dit de benutting ervan kan beïnvloeden (Keenleyside et al, 2012)  
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Kader 5.5 Voor Natura 2000-habitats ontworpen agromilieuprogramma’s in 2007-2013 

Roemenië – HNV-weidebeheer. Het programma omvat eisen voor het gebruik van traditionele 
mest, geen gebruik van chemische meststoffen, verzameling van hooi binnen 2 weken na het 
maaien, beperkingen op begrazing van overstroomde weilanden; aanvullende betaling is 
beschikbaar voor het ‘behoud van traditionele praktijken’ (met een voorschrift om uitsluitend 
handmatig te maaien) (ENRD, 2010; Güthler and Oppermann, 2005; Riccheri, 2006). Het 
programma maakt onderhoud van het traditionele mozaïeklandschap mogelijk met beheer van 
hooiweiden en verschillende maaidata, wat ideaal is voor de ontwikkeling van verschillende 
dieren- en plantengemeenschappen. 

Slowakije - beheer van halfnatuurlijke weilanden en weiden Agromilieuprogramma’s voor de 
bescherming van halfnatuurlijke en natuurlijke graslanden omvatten beheer dat is aangepast aan 
zeven soorten grasland (droog grasland, mesoïsch grasland, hooiweiden in de bergen, vochtig 
grasland op lage hoogte, alluviale Cnidion graslanden, vochtige graslanden op grotere hoogtes, 
moeras en Molinia-weiden, graslanden in het hooggebergte) die in het National Grassland 
Inventory erkend zijn als halfnatuurlijk (op grond van een soortdiagnose). Beheervoorschriften 
betreffen onder andere maaien tussen specifieke data, hoeden zonder omheiningen, een verbod 
op draineren en geen mulching. Grazen is verboden op moeras- en Molinia-weiden. Op 
laaggelegen alluviale weiden en hooiweiden in de bergen is grazen toegestaan na de eerste 
maaibeurt. Meer dan 102.000 ha halfnatuurlijk grasland wordt momenteel gefinancierd door 
agromilieumaatregelen (17 miljoen EUR per jaar). 

Spanje – onderhoud van ‘dehesas’. De agromilieuprogramma’s die uitgevoerd worden in 
Extremadura, Castilla-La Mancha en Andalucía (en Castilla-y-Leon onder ‘bosomgeving’) 
omvatten beheereisen voor geen of beperkte graan/peulvruchten/diervoedergewassen 
(gebruikelijk in meer intensief beheerde delen van ‘dehesas’), een veebezetting tussen 0,1 en 1,0 
LU/ha en andere beperking om overbegrazing te voorkomen, om het onderhoud van 
landschapskenmerken te verzekeren (stenen muren), om de boomdichtheid te behouden of te 
verhogen (Quercus, Olea), eisen voor het snoeien en de regeneratie ervan en struikgewasbeheer 
en een aantal vrijwillige verplichtingen als gebieden waar grazen wordt uitgesloten of organische 
gewassen. De maatregel kan gecombineerd worden met een ander agromilieuprogramma voor 
de bescherming van plaatselijke rassen - die traditioneel de dehesa-habitats steunen, en 
organische veefokkerij. (Ecologic, 2006a; Rauschmayer et al, 2009; SEO and Birdlife International, 
2011) 

Zweden – Natura 2000-weilandbeheer. Zweden past maatregelen toe voor weilanden met 
specifieke waarden, zoals kalkhoudende weilanden, bergweilanden, hooiweiden en moerassen, 
die van toepassing zijn op verschillende Natura 2000-habitats. Andere programma’s zijn 
ontworpen voor bosgraslanden. Deze programma’s moedigen de voortzetting aan van beheer 
met een lage input, aangepast voor deze habitats, met eisen op het gebied van begrazing en 
oogstbeheer, verbod op het gebruik van pesticiden, en beperkingen op wisselend ploegen.   

UK – openbare begrazing van vochtige heide. Het is vaak moeilijk om gemeenschappelijke grond 
in een agromilieuprogramma in te passen, maar in Wales (VK) hebben de 16 erfgooiers die 
schapen laten grazen op 800 ha heidegrond binnen een Natura 2000-gebied een vijfjarig 
agromilieucontract om de begrazing tijdens de lente en zomer te verhogen, met het doel om 
adelaarsvarens en de grove begroeiing die de vochtige heide begon te domineren, te elimineren. 
De aantallen schapen zijn beperkt in de winter, om overbegrazing te voorkomen, en de niet-
productieve investeringsmaatregel is gebruikt om adelaarsvarens en struiken te elimineren voor 
herstel van de habitat. 
 
Bronnen: (IEEP & Alterra, 2010; Poláková et al, 2011; RSPB and Birdlife International, 2011)en 
Natura 2000-landbouwbeheercasestudies (zie bijlage E) 

 



 

 93 

 

Een paar agromilieuprogramma’s gericht op het behoud van biodiversiteit-rijke habitats of 
specifieke soorten zijn gebaseerd op ‘betaling naar resultaat’, zodat de landbouwers flexibel 
kunnen beslissen over het type beheer dat noodzakelijk is (zie bijvoorbeeld de casestudie uit 
Ierland in bijlage E). Dit kan goed functioneren voor habitattypes en soorten waar een 
eenvoudig te monitoren resultaat rechtstreeks verband houdt met de algemene staat van 
de habitat, maar kan risicovoller zijn voor de landbouwers omdat de milieuresultaten 
kunnen afhangen van externe factoren buiten hun controle (zoals het weer en migratie). 
Het levert ook moeilijkheden op voor de nationale autoriteiten bij de controle van de 
overeenstemming en kan aanleiding geven tot een hogere foutratio en lagere betalingen. 
Deze programma’s moeten goed ontworpen zijn en niet te veel risico opleveren voor de 
landbouwer om te slagen.  

Kader 5.6 Successen in het aanpassen van agromilieumaatregelen aan Natura 2000-
soorten 

Frankrijk – voedergewassen voor de kleine trap (Tetrax tetrax). Sinds de introductie van een 
agromilieuprogramma in de regio Poitou-Charentes in 2004 zijn de aantallen kleine trappen in 
het gebied weer gestegen. Het programma pakt de twee belangrijkste oorzaken van de 
vermindering van de vogelstand aan: vernietiging van de nesten en verhongering. Opties zijn 
onder andere conversie van jaarlijkse gewassen naar voedergewassen en grasland; beperkingen 
op het maaien van alfalfavelden en verbod op insecticiden en herbiciden. 

Portugal – extensieve pseudosteppe met graan voor de grote trap (Otis tarda) en andere 
steppevogels. Het agromilieuprogramma voor het Castro Verde-gebied steunt landbouwers bij 
het behouden van de traditionele wisselende graanverbouwpraktijken, en bevordert beperkt 
gebruik van insecticiden en herbiciden en een laag begrazingsniveau. Ten gevolg hiervan is de 
populatie van de grote trap (Otis tarda) in dit gebied verdubbeld. Populaties van de kleine 
torenvalk (Falco naumanni) en de klein trap (Tetrax tetrax) zijn ook verbeterd. En dit ondanks het 
feit dat de betalingsniveaus onvoldoende zijn om landbouwers te compenseren voor de 
beperkingen van de beheeractiviteiten.  

Slovenië - instandhouding van weilandboomgaarden en bijbehorende vogels. Dit programma 
steunt het snoeien en aanplanten van bomen (min. 15, max. 200 bomen); beperkingen op 
snoeidata voor bestaande bomen; begrazing van soortrijke weilanden onder de bomen met 
beperkte veebezetting en beperkingen op het gebruik van plantbeschermingsproducten en 
meststoffen. Annex I-soorten die profiteren van traditionele boomgaarden zijn onder andere de 
steenuil Athene noctua, de Hop Upupa epops en de draaihals Jynx torquilla. 

Verenigd Koninkrijk (Engeland) – graslandbeheer voor de moerasparelmoervlinder (Euphydryas 
aurinia). Populaties van de moerasparelmoetvlinder, die in grote gedeelten van Europa bijna was 
uitgestorven door het verlies van vochtige en krijtgraslanden, zijn gestabiliseerd of stijgen dankzij 
de tenuitvoerlegging van een gericht agromilieuprogramma. Het programma financiert 
beheeropties die een ongelijk patchwork van korte en lange begroeiing creëren op vochtig 
krijtgrasland, met behulp van extensieve begrazing door vee of traditionele paardenrassen en 
selectief maaien en verwijdering van struikgewas.  

Bronnen: (Poláková et al, 2011; RSPB & Birdlife International, 2011), Liga para a protecção da 
natureza (LPN) personal communication; Natura 2000-landbouwbeheer casestudies in bijlage E. 
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Niet-productieve investeringen in verband met agromilieuklimaat en Natura 2000 (pijler 2) 

Deze maatregel is een essentiële partner van de agromilieuklimaat- en Natura 2000-
maatregelen, die jaarlijkse betalingen voor specifiek landbeheer leveren maar geen 
investeringen steunen. Niet-productieve milieu-investeringen, die vaak voorafgaand aan 
een vijfjarig contract nodig zijn, kunnen essentieel zijn voor de haalbaarheid van de 
tenuitvoerlegging van de landbeheereisen, vooral in programma’s die zijn gericht op HNV-
landbouw en Natura 2000-habitats en -soorten. 

Nu gepresenteerd als onderdeel van een bredere investeringsmaatregel75, was het 
toepassingsgebied van de voorgaande ELFPO-maatregelen uitgebreid tot investeringen in 
verband met de ‘biodiversiteitsstaat van instandhouding van habitats en soorten’ en het 
bekendere ‘bereiken van agromilieuklimaatdoelstellingen’ en ‘verbetering van de 
recreatieve waarde van een Natura 2000-gebied of andere sustemen met een grote 
natuurlijke waarde’. 

De maatregel kan ook gebruik worden voor financiering van infrastructuren die nodig zijn 
voor het beheer van Natura 2000-habitats, zoals het baggeren van moerassen, herstel van 
het waterbeheersystemen om de waterhuishouding in moerasgebieden te herstellen en 
toegangswegen, omheiningen en machines. Het kan 100% van de kosten dekken voor 
milieu-investeringen als het herstel van heggen, omheiningen, muren en andere structuren 
met milieuvoordeel die weinig of geen productief doel hebben en niet economisch 
aantrekkelijk zin voor landbouwers. De maatregel is samen met de agromilieumaatregel 
uitgebreid gebruikt een vele acties in het kader van het agromilieuprogramma 2007*2013 
zijn hierdoor gefinancierd.  

De maatregel levert aanzienlijke financiering voor het herstel van habitats op Natura 2000-
lad, en investeringen kunnen bijvoorbeeld het beheer en verwijderen van struikgewas; het 
herstel van traditionele landbouwgrondstructuren als terrassen, stenen muren en 
schapenhokken; herstel van natte gebieden zoals poelen, rietvlaktes, moerassen en 
greppels; en herstel van traditionele boomgaarden, olijfboomgaarden en bosweiden. Voor 
Natura 2000-beheer is het belangrijk om op te merken dat de installatie van omheiningen, 
watertoevoer en andere infrastructuren die nodig zijn voor veeteelt een aanzienlijk deel kan 
vormen voor milieuvriendelijke begrazing, met name waar deze opnieuw geïntroduceerd 
worden. Investeringen kunnen ook gebruikt worden voor voetpaden, beschutte plekken 
voor vogelwaarneming en informatie voor bezoekers aan Natura 2000-gebieden, andere 
beschermde natuurgebieden en HNV-land. 

Natura 2000-compensatiebetalingen (pijler 2) 

De nieuwe pijler 2-regelgaving bevat wat veranderingen aan de maatregel 76 voor de 
vereenvoudiging ervan en om het gebruik ervan aan te moedigen. Landbeheerders die gaan 
landbouwers zijn, kunnen in aanmerking komen voor betalingen indien gerechtvaardigd. 
Betalingen zullen ook mogelijk zijn op ‘andere begrensde natuurbeschermingsgebieden met 
milieubeperkingen die van toepassing zijn op landbouw of bossen die bijdragen aan de 
tenuitvoerlegging van artikel 10’ van de habitatrichtlijn. Dergelijke gebieden mogen niet 

                                                      
75 Artikel 17 van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van 17 december 2013 
76 Artikel 30 RD 
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meer dan 5 procent vormen van de Natura 2000-gebieden in de zone waarop een dergelijk 
programma van toepassing is. 

Deze maatregel wijkt in zoverre af van andere RDP-maatregelen dat hij 
compensatiebetalingen biedt voor beperkingen op landbouwgrond- bosbeheer die zijn 
opgelegd door de nationale wetgeving bij tenuitvoerlegging van de habitat- en vogelrichtlijn 
(en ook de kaderrichtlijn water). Betalingen aan landbouwers, bosbouwers of andere 
landbeheerders in Natura 2000-gebieden zijn onderworpen aan de officiële aanwijzing van 
het Natura 2000-gebied en het bestaan van een beheerplan of gelijkwaardige wetgeving die 
de beheeracties bepaalt die landbeheerders volgens de wet moeten uitvoeren om bij te 
dragen aan het herstel en het behoud van de gunstige milieustaat van het betreffende 
gebied.  

Betalingen zijn een standaard vast bedrag per hectare, op basis van gemist inkomen en/of 
gemaakte kosten door de door Natura 2000-wetgeving opgelegde limieten die verdergaan 
dan de GLMC-randvoorwaarden en minimale activiteiten die zijn vastgelegd in de context 
van pijler 2. Dit kunnen bijvoorbeeld limieten zijn met betrekking tot de veebezetting, 
begrazing en maaidata, of afzien van draineren en herbebossing.  

Deze maatregel zou een belangrijk onderdeel kunnen zijn van een pakket van RDP-
maatregelen gericht op de verbetering van de staat van instandhouding van belangrijke EU-
landbouwhabitats. Deze kan op een standaardniveau uitbetaald worden aan subsidiabele 
landbouwers en bosbouwers, heeft relatief lage transactiekosten en vormt een basis voor 
meer gerichte agromilieuklimaat- en niet productieve investeringsbetalingen, bijvoorbeeld 
indien habitatherstel of deskundig beheer van bijlage 1-soorten vereist is. De verbreding van 
de subsidiabiliteit tot andere natuurbeschermingsgebieden zal de connectiviteit tussen de 
habitats en de aanpassing van de biodiversiteit aan klimaatverandering mogelijk helpen 
verbeteren, maar kan beperkt worden door de eis dat ‘milieubeperkingen’ van toepassing 
zijn. 

Ondanks de relatieve eenvoud was het gebruik van de Natura 2000-maatregel in 2007*2013 
zeer beperkt in vele Lidstaten, en vormde slechts 0,5% van de RDP-uitgaven in de hele EU. 
Slechts een aantal Lidstaten wezen significante middelen toe aan deze maatregel in hun 
RDP-budgetten voor 2007-2013, en tegen 2009 hadden alleen Duitsland, Tsjechië, Estland, 
Litouwen en Letland hun doelstellingen bereikt77. Ierland wees ook fondsen toe maar 
bereikt zijn doelstelling niet. Dit is deels te wijten aan het feit dat veel Natura 2000-
gebieden nog geen beheereisen hebben bepaald, wat betekent dat de Lidstaten geen 
betalingen onder deze maatregel hebben kunnen uitvoeren(European Commission, 2010c). 
Het RDP 2007-2013 van Polen bijvoorbeeld bevatten de optie voor directe Natura 2000-
betalingen, maar de tenuitvoerlegging hiervan werd uitgesteld tot de beheerplannen 
opgesteld waren en de werkelijke economische kosten en beperkingen voor het beheer 
berekend konden worden (CEEweb, 2011) (en steun voor Natura 2000-gebieden werd 
voorgesteld in de context van vrijwillig agromilieu). 
                                                      
77 Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (2011) Plattelandsontwikkelingsprogramma’s 2007-2013 
Bereikte resultaatindicatoren 2007-2009. Maatregel 213: Natura 2000-betalingen en betalingen in verband 
met richtlijn 2000/60/EC (WFD) (bijgewerkt in juni 2011). http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-
development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-
indicators_en.cfm 
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Een aantal Lidstaten hebben de voorkeur gegeven aan gebruik van de vrijwillige 
agromilieumaatregel voor financiering van beheer op Natura 2000-gebieden, omdat deze 
programma’s al waren opgesteld, niet afhankelijk zijn van een beheerplan en flexibeler 
financiering mogelijk maken. 

Dierenwelzijnsbetalingen (pijler 2) 

De dierenwelzijnsmaatregel78 kan gebruikt worden om landbouwactiviteiten te steunen 
voor dierenwelzijn buiten de verplichtingen, waaronder water en voer die beter aan de 
natuurlijke behoeften voldoen, verbeterd onderdak, zoals meer ruimte, ligstro, natuurlijk 
licht, open uitloop enz.  

Deze maatregel is door een aantal Lidstaten gebruikt om veeteeltsystemen met vrije 
begrazing te steunen, waaronder begrazing in Natura 2000-gebieden. Duitsland heeft 
bijvoorbeeld begrazing door rundvee op zomerweiden gesteund, waaronder alpenweiden, 
en rundvee en varkens in uitloopstallen met begrazing. De Emilia-Romagnastreek in Italië 
heeft producenten van Parmiggio Reggiano-kaas gesteund voor begrazing in berggebieden 
en Catalonië in Spanje heeft extra steun geleverd aan organische veetelers(Zemekis et al, 
2007). De dierenwelzijnsmaatregel kan ook het gebruik van ligstro steunen, zodat een 
potentiële afzetmarkt ontstaat voor het maaien van Natura 2000-ligstro. 

Voorkomen van schade aan bossen door bosbranden en herstel van het 
landbouwproductiepotentieel (pijler 2) 

Indien Natura 2000-landbouwgrond aan bosgrond grenst (of de landbouwgrond als 
bosgrond geregistreerd staat) zijn er twee maatregelen die gebruikt kunnen worden om 
begrazing opnieuw te introduceren op weiland dat een belangrijke rol speelt als brandgang 
tussen of voor bossen.  

De maatregel voor bossen79 steunt landbeheeracties voor het behoud van een 
beschermende infrastructuur, zoals brandgangen. De maatregel die het herstel va 
landbouwpotentieel na natuurrampen of catastrofale gebeurtenissen steunt80 kan 
potentieel gebruikt worden voor financiering van habitatherstel na brand, zoals de 
herintroductie van begrazing op kreupelhout dat een brandrisico vormt. 

5.11 GLB-betalingen voor samenwerkingsprojecten en plaatselijke partnerschappen  

Plaatselijke partnerschappen spelen een essentiële rol in de tenuitvoerlegging van het 
Natura 2000-instandhoudingsbeheer op het terrein. Het ELFPO omvat verschillende 
mogelijkheden voor financiering van actiegroepen van landbouwers, of 
samenwerkingsverbanden tussen groepen landbouwers en andere plaatselijke organisaties 
zoals plaatselijke overheden en NGO’s, waaronder Leader, producentengroepen en 
samenwerkingsprojecten. Deze steun omvat: 

• Samenwerking (pijler 2) 
• Plaatselijke partnerschappen - Leader (pijler 2) 

                                                      
78 Artikel 33 van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van 17 december 2013 
79 Artikel 24 RD 
80 Artikel 18 van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van 17 december 2013  
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Samenwerking (pijler 2) 

De GLB-herziening geeft Lidstaten een uitgebreidere en flexibelere maatregel voor 
samenwerkingsprojecten81 om korte toeleveringsketens en plaatselijke markten te 
bevorderen, en collectieve aanpakken van milieuprojecten en -activiteiten te stimuleren van 
plaatselijk tot transnationaal niveau. Deze financiering kan gecombineerd worden met 
financiering uit andere EU-bronnen. De steun is van toepassing op voorbereidende 
onderzoeken, opstellen van beheerplannen, en ondersteuning en tenuitvoerlegging van 
projecten, en de oorspronkelijke periode van 7 jaar kan worden verlengd in geval van 
collectieve milieuvoordelen. 

Veel milieuprioriteiten vereisen een steun en management op een brede landschappelijke 
schaal die veel verder gaat dan de grenzen van afzonderlijke landbouwbedrijven. Het 
effectieve beheer van Natura 2000-gebieden en andere beschermde gebieden vereist een 
gezamenlijke actie van verschillende soorten landbeheerders (landbouwers, boseigenaren, 
overheidsdiensten die openbaar land beheren) en deze maatregel zou bijzonder waardevol 
kunnen zijn in belangrijke milieugebieden die bedreigd worden door economische terugval, 
om milieubeheer en economisch herstel te bevorderen. 

Het bereik van agromilieuprogramma’s op landschappelijke schaal kan sterk verhoogd 
worden door regionale verenigingen en de betrokkenheid van groepen niet-landbouwers, 
zoals aangetoond door Nederlandse milieucoöperaties (Franks en Mc Gloin, 2007) en de 
Duitse Landcare-organisaties. Deze coöperatieve verenigingen verbinden 
natuurbeschermingsgroepen met plaatselijke landbouwers en gemeenschappen in een 
regio, en kunnen vaak bereiken dat groepen met tegengestelde belangen samenwerken in 
de zorg voor Natura 2000-gebieden. Door belangen en plaatselijke krachten te binden, 
leggen de Landcare-organisaties in Beieren geïntegreerde en duurzame 
landbeheerpraktijken ten uitvoer om de flora en fauna te beschermen en duurzame 
ontwikkeling de steunen. De plaatselijke coördinatoren ontwikkelen projecten voor 
specifieke landschapstypen waaronder wetenschappelijke metingen, financiële 
berekeningen en de tenuitvoerlegging van agromilieuprogramma’s. Ze vragen beschikbare 
fondsen aan op staatsniveau en superviseren de tenuitvoerlegging van activiteiten die 
meestal door plaatselijke landbouwers wordt verzorgd, en de resultaten van het project. De 
basis voor geslaagde projecten is de nauwe samenwerking tussen, landbouwers, plaatselijke 
gemeentes, instandhoudingsgroepen en nationale autoriteiten. Kader 5.7 toont een aantal 
voorbeelden van Natura 2000-samenwerkingsinitatieven 

Kader 5.7 Succesvolle samenwerkingsinitiatieven voor de promotie van Natura 2000-
producten en agrotoerisme met Leader en geïntegreerde GLB-financiering 

Oostenrijkse ‘Almo Genussregion’ – Almenland restaurants en verkoop van rundvlees 

De Leader+ regio ‘Almenland Teichalm – Sommeralm’ in Stiermarken produceert uitstekend 
rundvlees op 3.600 hectare alpenweiden. De Almo, dat is het rund dat op deze alpenweiden geteeld 
wordt, is nu een geregistreerd handelsmerk en de certificering van het product is aangevraagd. De 
LAG promoot de Almo-streek als ‘Genussregion’ voor toeristen en restaurants en winkels van 
kwaliteit verkopen het plaatselijke Almo-rundvlees. Gedurende het hele proces is open 
communicatie met de plaatselijke bevolking en een nauwe samenwerking tussen gemeentes, 
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landbouwers, toeristensector, een regionaal slachthuis en de producerende onderneming de sleutel 
tot succes geweest. Het rundvlees wordt nu ook verkocht in stands in ongeveer 250 vestigingen van 
een nationale supermarktketen. 

Italiaanse provincie Grosseto – geïntegreerde plattelandsontwikkeling 

De provincie Grosseto op het platteland van Toscane hanteert een sterk geïntegreerde aanpak van 
financiering van plattelandsontwikkeling. Tussen 2000 en 2007 is het agrotoerisme in de provincie 
Grosseto verdubbeld. Plattelandstoerisme wordt als een kanaal beschouwd voor het promoten van 
plaatselijke landbouwproducten en het natuurlijke en historische erfgoed. De toegevoegde waarde 
van de landbouw steeg met ongeveer 2% per jaar. Tegelijkertijd is de oppervlakte aan regionale 
beschermde gebieden met ongeveer 10% gestegen, waaronder 3 regionale natuurgebieden en 35 
nationale natuurgebieden. Het gebied heeft ook een rijke biodiversiteit aan bloemen. 

Bronnen: (Beaufoy et al, 2011b; European Commission, 2009; Keenleyside et al, 2012; Poláková et al, 
2011); en http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf, 
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf  

Een voorbeeld van samenwerking op nationaal niveau kan gevonden worden in Nederland, 
waar collectieve contracten zijn afgesloten met agromilieuaanvragers. Het doel van deze 
collectieve contracten is het verbeteren van de communicatie tussen landbouwers en het 
verhogen van het milieubewustzijn, om de capaciteit tot het leveren van milieuvoordelen 
door gedeelte beste praktijken te versterken. Deze aanpak werd ook als een 
kostenefficiënter middel beschouwd om de agromilieudoelstellingen te bereiken. Deze 
collectieve contracten hebben vele voordelen gehad voor de biodiversiteit, vooral voor 
plaatselijke soorten als de hamster en weidevogels en voor landschappelijke kenmerken 
(Allen et al, 2012b).  

Plaatselijke partnerschappen – De Leader-benadering (pijler 2) 

De Leader-benadering heeft een sterk potentieel om plaatselijke actiegroepen te gebruiken 
voor innovatieve opleidingsprojecten voor landbouwers, voor de tenuitvoerlegging van 
landbeheer dat op landschappelijke schaal voordelen biedt, voor de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van Natura 2000-beheerplannen en voor de financiering van 
transnationale projecten om kennis te verzamelen over grensoverschrijdende beschermde 
habitats (Cooper et al, 2006).  Leader vult agromilieuprogramma’s en andere 
natuurbeschermingsfinancieringen aan omdat het gericht is op acties die sterk geworteld 
zijn in plaatselijke gebieden, plaatselijke spelers inzet via plaatselijke partnerschappen en 
training en innovatie financiert. 

Leader is door lidstaten niet gebruikt als een significante financieringsbron voor Natura 
2000-beheermaatregelen, maar kan potentieel aanzienlijke voordelen opleveren door de 
promotie van samenwerking tussen plaatselijke spelers en de ontwikkeling van 
geïntegreerde projecten die natuurbehoud combineren met duurzaam landgebruik. Finland 
heeft bijvoorbeeld Leader-financiering aangeboden aan NGO’s voor het beheer van Natura 
2000-weiden en moerassen die geen eigendom zijn van professionele landbouwers 
(Figeczky et al, 2010). Sommige Leader-projecten hebben de waarde van Natura 2000-
gebieden verhoogd door programma’s ter ontwikkeling van ecotoerisme, of programma’s 
voor de productie en de afzet van plaatselijke landbouwproducten zoals rundvlees en steun 
aan traditionele landbouwsystemen en de bijbehorende halfnatuurlijke habitats. Er bestaat 

http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf
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echter tot nu toe niet veel bewijs van concrete resultaten voor de biodiversiteit (Beaufoy & 
Marsden, 2010; Cooper et al, 2006; Redman, 2010), en programma’s zijn bekritiseerd om 
hun gebrek aan transparantie over procedures en tenuitvoerlegging (Europese Rekenkamer, 
2010), en omdat ze er niet in geslaagd zijn om voldoende milieudeskundigheid in de 
plaatselijke actiegroepen op te nemen (Birdlife International, 2009a; Boccaccio et al, 2009) 

De Leader-benadering omvat plaatselijk bestuurde publiek-private partnerschappen, 
capaciteitsopbouw en gericht beheer en heeft dan ook een groot potentieel om 
biodiversiteitsvoordelen te bereiken. De maatregel82 stelt plaatselijke actiegroepen (LAG) in 
staat om taken uit te voeren die aan hen gedelegeerd zijn door de beheerautoriteit, wat de 
mogelijkheid biedt van plaatselijke levering van gerichte milieumaatregelen mogelijk 
verbonden met thema-subprogramma’s. Het is erkend dat de huidige programmaperiode 
dat capaciteitsopbouw essentieel is voor de Leader-benadering en deze maatregel dekt nu 
de kosten van een Leader-startup kit, capaciteitsopbouw, training en netwerken. 

De Leader-benadering biedt meer plaatselijke autonomie en flexibiliteit om zowel milieu- en 
sociaaleconomische problemen aan te pakken dan mogelijk is met de conventionele ‘top-
down’ levering van ELFPO-steun. Leader-fondsen zijn beschikbaar voor velerlei 
plattelandsbetrokkenen en bieden daarom bredere mogelijkheden voor de toekomst, 
Leader-projecten kunnen beter gericht zijn op de doelstellingen van Natura 2000-gebieden, 
vooral indien Leader gebruikt wordt in combinatie met andere landbeheermaatregelen om 
milieuprioriteiten aan te pakken. De nieuwe thematische ELFPO-structuur moedigt Leader-
groepen beter aan om landbeheeractiviteiten uit te voeren, in contrast met de afgelopen 
periode waarin Leader-activiteit vaak beperkt was tot de levering van As 3-maatregelen. 
Deze maatregelen kunnen gebruikt worden om de sociaaleconomische levensvatbaarheid 
van landbouw in Natura 2000-gebieden te steunen en te verbeteren door plaatselijke afzet 
van hoogwaardige landbouwproducten, agro-ecotoerisme en andere initiatieven zoals 
onderwijs- of culturele diensten. Verantwoord toerisme in Natura 2000-landbouwgebieden 
kan een essentieel element voor de plaatselijke economie zijn en een katalysator zijn voor 
de ontwikkeling van plaatselijke markten voor hoogwaardige Natura 2000-
landbouwproducten en een opleving van andere sociale en culturele activiteiten. Een 
belangrijk instrument in het kader van dat doel is het beheerplanningsproces voor Natura 
2000-gebieden, dat rekening houdt met de vraag van gebruikersgroepen op het gebied van 
recreatie en toerisme en plaatselijke ondernemingen met passende 
beschermingsmaatregelen voor habitats en soorten.  

Twee voorbeelden van hoe Leader en plaatselijke actiegroepen (LAG) de hier besproken 
transversale milieuprioriteiten kunnen steunen is te zien in Polen in de programmaperiode 
2007-2013. De plaatselijke actiegroep Kraina Łęgów Odrzańskich steunde kleinschalige 
plaatselijke projecten die moerassen en natte zones in beschermde gebieden onderhouden 
en in stand houden, vooral binnen Natura 2000-gebieden. Plaatselijke burgers nemen deel 
aan de planning en het beheer. De plaatselijke actiegroep Wrzosowa Kraina onderhield en 
beschermde een plaatselijk gebied van milieubelang met heidegroei. Deze LAG verzorgt 
training, lessen op scholen en communicatieactiviteiten om het gebied te beschermen. Hij 
steunt ook het plaatselijke toerisme door middel van wandelpaden door het gebied. Terwijl 
beide plaatselijke initiatieven vele voordelen opleveren voor het plaatselijke milieu, zijn de 
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meeste LAG in Polen niet op milieubeheer gericht. Een les die geleerd kan worden uit deze 
programmaperiode in Polen is dat Leader breder gebruikt moet worden voor de financiering 
van natuurbescherming. 

5.12 Andere EU-fondsen voor Natura 2000 

LIFE-programma  

LIFE is het belangrijkste financieringsmiddel van de EU dat beschikbaar is voor het milieu. 
Het wordt beheerd door de Europese Commissie. Hoewel het een klein fonds is, levert het 
katalyserende financiering voor best praktijken of demonstratieprojecten waarvan 
vervolgens verwacht wordt dat ze financieringen uit andere bronnen loskrijgen. Het 2014-
2020 LIFE-programma is in twee subprogramma’s onderverdeeld, voor Milieu en voor 
Klimaatactie83. Het Milieuprogramma is weer onderverdeeld in drie prioriteitengebieden: 
milieu en doeltreffend hulpbronnengebruik; natuur en biodiversiteit; en informatie en 
bestuur. LIFE subsidieert vooral projecten naar aanleiding van jaarlijkse oproepen, maar kan 
ook functioneringsfinancieringen toekennen aan organisaties zonder winstbejag op het 
gebied van milieu of klimaatactie. 

Het LIFE-programma heeft een cruciale rol gespeeld in de financiering van het opzetten en 
het initiële beheer van het Natura 2000-network (COWI, 2009). LIFE is van strategisch belang 
voor Natura 2000 omdat het zeer specifieke, gerichte instandhoudingsmaatregelen 
financiert die moeilijker te financieren zijn vanuit andere EU-bronnen, zoals monitoring en 
meting, definitie en vaststelling van beheerstechnieken, en beheer van risico’s voor Natura 
2000-gebieden(Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011). LIFE-financiering is bijzonder 
belangrijk voor gebieden waar landbouwbeheer stopgezet is en Natura 2000-
beheerplanning niet ver genoeg gevorderd is om het aanvragen van financiering uit andere 
bronnen mogelijk te maken(Kettunen et al, 2011).  

Het belangrijkste doel van LIFE is het leveren van beste praktijken, dat wil zeggen dat 
lopende beheeractiviteiten die niet als ‘beste praktijk’ beschouwd zullen worden buiten de 
financieringstoepassing vallen.  Het positieve effect van het project zal dientengevolge 
verloren gaan indien passend beheer niet door andere bronnen gesteund wordt, vooral 
agromilieuprogramma’s, na afloop van het project(COWI, 2009). De ontwikkeling van 
agromilieuprogramma’s voor Natura 2000-beheer is dan ook een prioriteit in het LIFE-
budget (European Commission, 2003). Vele Natura 2000-herstelprojecten hebben met 
succes LIFE-financiering gecombineerd met de ontwikkeling van agromilieufinanciering om 
langdurige financiële steun zeker te stellen (WWF & IEEP, 2009).   

LIFE -financieringen vereisen 60% cofinanciering, maar 75% is beschikbaar voor projecten 
voor Natura 2000 habitats en soorten met prioriteit. Daarom moeten andere 
financieringsbronnen gevonden worden en de nieuwe LIFE-regels benadrukken de 
mobilisatie van synergiën met andere beleidsregels en fondsen en het gebruik van 
innoverende financiële instrumenten. Dit kan bijdragen omvatten aan gezamenlijk 
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gefinancierde geïntegreerde projecten die op een brede territoriale schaal werken. Deze 
projecten zijn ontworpen om milieu- en klimaatbeleidsregels ten uitvoer te leggen en 
dergelijke beleidsdoelen beter in integreren in beleidsgebieden. Het zal steeds belangrijker 
worden om de extra voordelen van LIFE-projecten aan te tonen: in juni 2017 zal de 
Europese Commissie een externe, onafhankelijke mid-termbeoordeling uitvoeren van LIFE 
en vanaf 2018 zullen nationale toewijzingen stopgezet worden en projecten in de hele EU 
worden geselecteerd op basis van resultaten.  

Europese structuurfondsen: Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds 
en het Europees Sociaal Fonds 

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
en het Europese Cohesiefonds beschikken over meer dan de helft van het centrale Europese 
budget. Het algemene doel van de fondsen is de bevordering van economische en sociale 
ontwikkeling van achtergestelde regio’s, sectoren en sociale groepen binnen de EU door de 
regionale verschillende te verminderen en de structurele ontwikkeling en bijstelling van 
regionale economieën te steunen (Farmer, 2011). Voor de periode 2014-2020 worden 
fondsen toegewezen aan de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, het 7e 
milieuactieprogramma van de Unie en andere relevante milieu- en klimaatstrategieën en 
plannen van de EU, zoals bepaald in 11 themadoelstellingen in de Verordening 
gemeenschappelijke bepalingen (zie paragraaf 5.1).   

Hierdoor wordt het noodzakelijk om de bredere voordelen van investering in Natura 2000-
financiering duidelijk te maken, instandhouding van de biodiversiteit te koppelen aan de 
voordelen voor de banenmarkt (vooral voor kleine bedrijven), andere sociale voordelen, de 
koolstofarme economie, aanpassing aan klimaatverandering en efficiënt 
hulpbronnengebruik (via ecosysteemdiensten en een groene infrastructuur). De prioriteiten 
van het Europees Sociaal fonds voor verbetering van ondernemerschap en het oprichten 
van bedrijven en verbetering van de institutionele capaciteit en efficiënte overheidsorganen 
zijn relevant voor Natura 2000-landbouwgrond. Er is uitgebreid bewijsmateriaal en 
richtsnoeren beschikbaar voor het aantonen van deze voordelen van Natura 2000 (zie meer 
informatie hieronder) 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wijst fondsen toe aan 
biodiversiteit, onder andere met het doel om het milieu te behouden en beschermen en 
efficiënt gebruik van hulpbronnen te bevorderen, waaronder door middel van natuurlijk 
erfgoed, Natura 2000 en groene infrastructuren84. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) kan 
capaciteitsopbouw steunen die als doel heeft nieuwe banen te creëren in verband met 
Natura 2000 en kleine bedrijven. 

Deze fondsen zijn ook bedoeld voor toewijzing van financiering aan transnationale, 
grensoverschrijdende en interregionale samenwerking die ten goede komt aan Natura 
2000-gebieden en -soorten, bijvoorbeeld projecten ter ontwikkeling van ecotoerisme, en ter 
bescherming, herstel en Management van stroomgebieden, kustzones, mariene 

                                                      
84 Artikel 5 van Verordening (EU) 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 
betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke bepalingen met betrekking tot de 
doelstelling ‘Investeren in groei en werkgelegenheid’ en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006. 
Publicatieblad van de Europese Unie L347/289-302 
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hulpbronnen en moerassen. Het Europees structuurfonds kan in aanzienlijke financiering 
voorzien voor herstel-, instandhouding-, beheer- en monitoringactiviteiten in het kader van 
Natura 2000(European Commission, 2011) ( zie kader 5.8 ). De financiering zou ook gebruikt 
kunnen worden om ecotoerisme, bewustwording en communicatie, training- en 
onderwijsactiviteiten te steunen in Natura 2000-gebieden. 

Het is belangrijk om op te merken dat de mogelijkheden die op EU-niveau geïdentificeerd 
worden (mogelijkheden op grond van verschillende verordeningen en artikelen) slechts ter 
indicatie gegeven worden. De financieringsprioriteiten voor elk structureel fonds worden 
bepaald in operationele programma’s op nationaal of regionaal niveau, en het is essentieel 
dat Natura 2000-financieringsprioriteiten correct zijn vastgesteld in deze programma’s om 
te verzekeren dat het geld beschikbaar is. Elk operationeel programma moet verwijzen naar 
het prioritair actiekader voor Natura 2000 van de betreffende Lidstaat. Er zijn richtsnoeren 
beschikbaar om te zien hoe ervoor gezorgd kan worden dat Natura 2000-prioriteiten correct 
worden opgenomen in Operationele programma’s (zie meer informatie hieronder).  

In 2007-2020 namen de meeste regio’s en landen biodiversiteit als prioriteit op in hun 
Operationele programma’s, en de meeste wezen fondsen toe aan natuurbehoud en Natura 
2000 op grond van het EFRO (INTERREG IVC SURF Nature project, 2011). De analyse van de 
financieringsperiode 2007-2013 geeft echter aan dat de financieringsmogelijkheden voor 
biodiversiteit op grond van de structurele fondsen niet geheel benut zijn (Kettunen et al, 
2011), in het algemeen is het moeilijk te bepalen hoeveel besteed is aan Natura 2000 en wat 
de invloed hiervan is geweest op de biodiversiteit(Kettunen et al, 2011).  

Hert gebruik van EU structuur- en regionale fondsen voor Natura 2000-beheer wordt 
beperkt door de significante inzet die nodig is om fondsen aan te vragen, en de lange 
wachtperiode tot de fondsen vrijkomen. In het algemeen zijn de fondsen alleen toegankelijk 
voor grootschalige projecten.  
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5.13 Instrumenten op marktbasis en innoverende instrumenten 

Deze paragraaf presenteert instrumenten die gebruikt kunnen worden om private 
financiering voor Natura 2000-beheer te gebruiken en/of de economische 
levensvatbaarheid van Natura 2000-beheer te verbeteren. Deze initiatieven profiteren vaak 
van EU-fondsen onder een of meer van de hierboven beschreven maatregelen om het 
programma op te zetten. Er bestaat een serie andere potentiële maatregelen waardoor 
overheidsfinanciering en/of beleidsacties potentieel particulieren financieringen van 
biodiversiteit kunnen stimuleren, vaak in combinatie met overheidsfinanciering, 
bijvoorbeeld van organisaties zonder winstdoelmerk (NGO’s, stichtingen), filantropische 
schenkingen door bedrijven of van plattelandsgemeentes (Kettunen et al, 2011). Er bestaat 
ook een belangrijk potentieel voor microfinancieringen voor plaatselijke ondernemingen en 
coöperaties die de biodiversiteit bevorderen, zoals direct marketing-initiatieven. De 
toegevoegde waarde van bezoekers en toeristen in Natura 2000-gebieden kan ook 
efficiënter verkregen worden door geïntegreerde plaatselijke ontwikkeling- en 
instandhoudingsprojecten. Een belangrijke overweging is dat deze maatregelen in het 
algemeen zouden moeten kunnen voortbouwen op de basis van het beleidskader en 
openbare financieringsmaatregelen voor Natura 2000-landbouwbeheer beschreven in de 
voorgaande paragrafen, en niet als alternatieven moeten worden beschouwd. 

Kader 5.8 - Het gebruik van EFRO-fondsen voor Natura 2000-kusthabitats in 2007-2013. 

Een voorbeeld van pioniersgebruik van EFRO-fondsen voor Natura 2000-beheer was het project 
voor tenuitvoerlegging van een geïntegreerd beheerplan voor de Weserriviermond, met 3 SCI en 3 
SPA, en de twee steden Bremen en Bremerhaven.  Het project (2010-2013) ontwikkelde een 
geïntegreerd beheerplan met een hoog niveau van openbare steun en herstelde een serie 
riviermondhabitats en -soorten. De ERFO-fondsen werden toegewezen op grond van prioriteit 2 
‘de stedelijke economie en kwaliteit van leven activeren’ voor activiteiten om natuurlijke staat van 
de rivieroever te herstellen en de recreatiemogelijkheden te verbeteren en het stroomgebied te 
beheren.   

Het door ERFO Interreg gefinancierde Natureship-project (Finland, Zweden, Estland en Letland) 
van 2009 tot 2013 benadrukte een innoverende aanpak van planning en beheer van traditionele 
plattelandslandschappen langs de Baltische kust. Het project streefde naar het vinden van 
oplossingen die voordelen hadden voor de natuur, waterbescherming, plaatselijke landbouwers 
en ondernemers en inwoners, op basis van geïntegreerde duurzame kustplanning en met nadruk 
op Natura 2000-gebieden.  

TIDE (Tidal River Development) (2010-2013) was een ERDF Interreg IV B North Sea Programme-
project voor de mondingen van de Elbe (Duitsland), Humber (Engeland), Schelde (België en 
Nederland) en de Weser (Duitsland). TIDE streefde naar het maken van middelen om planning in 
het plaatselijke beleid op te nemen en ervoor te zorgen dat aan de eisen van Natura 2000 en de 
kaderrichtlijn water werd voldaan, door de belangrijkste ecosystemen in elke riviermond en de 
bijbehorende voordelen te identificeren. Het project legde een serie beheer- en 
herstelmaatregelen voor riviermondhabitats ten uitvoer, waaronder natte kusweiden. 

Bron: Hjerp et al, 2011, http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8044.de, 
http://www.tide-project.eu/, http://www.ymparisto.fi/natureship,  

http://www.tide-project.eu/
http://www.ymparisto.fi/natureship
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Betalingsprogramma’s voor ecosysteemdiensten 

Betalingsprogramma’s voor ecosysteemdiensten zijn programma’s waarin de begunstigden 
van ecosysteemdiensten de leveranciers van deze diensten betalen om ze te behouden (ten 
Brink, 2011). De betalingen kunnen dan ook een stimulus vormen voor de instandhouding 
en het herstel van de diversiteit en de habitats op landbouwgrond om de levering hierdoor 
van ecosysteemdiensten te garanderen (of verhogen). Ecosysteemdiensten waarvoor PES-
programma’s in het leven zijn geroepen zijn onder andere de kwaliteit van het grondwater, 
rivierwater (beperking van afvloeiing van voedingsstoffen en gronderosie) en 
koolstofvastlegging. PES-programma’s kunnen bestaan tussen landbeheerders of 
landbouwers en openbare organisaties (zoals gemeentelijke waterbedrijven) of particulieren 
bedrijven (brouwerijen), op plaatselijke, regionale, stroomgebied of nationale schaal. Een 
serie verschillende financierings- en betalingsmechanismen worden PES-programma’s 
genoemd, waaronder belastingvoordelen, vrijwillige markten en brede publieke 
maatregelen zoals agromilieuprogramma’s maar in deze paragraaf behandelen we alleen 
PES-systemen op basis van directe betalingen tussen begunstigden en leveranciers. 

PES-programma’s worden soms bekritiseerd omdat het verklede subsidies zouden zijn om 
compliantie met bestaande normen aan te moedigen en wetten waaraan landbeheerders 
en landbouwers zouden moeten voldoen zonder extra betalingen, zoals beheermaatregelen 
voor beperking van stikstofemissies. Factoren die essentieel zijn voor het succes van PES-
programma’s in Europe zijn dan ook, onder andere: 

• Ervoor zorgen dat het ontwerp van het programma gebaseerd is op betrouwbare 
informatie over het landgebruik en de ecosysteemdiensten, om overschatting van de 
milieubedreiging te vermijden; 

• Ervoor zorgen dat alle belangrijke belanghebbende in het programma deelnemen; 

• Ervoor zorgen dat de betalingen gekoppeld zijn aan regelmatige, transparante 
monitoring van indicatoren die de verbetering van de ecosysteemdiensten 
betrouwbaar meten; 

• Ervoor zorgen dat het programma niet gebruikt wordt voor beheerpraktijken die 
moeten worden uitgevoerd om aan wettelijke verplichtingen te voldoen; 

• Ervoor zorgen dat het programma wordt aangepast aan aanscherpingen van 
bestaande regelgevingen en normen; 

• Ervoor zorgen dat het programma niet ondermijnd wordt door conflicterende 
beleidsregels en verordeningen die leiden tot verslechtering van de 
ecosysteemdiensten. 

Voor succesvolle programma’s is transparantie, betrouwbaarheid (bijv. van betalingen), 
acceptatie van milieubeheerwaarden, vertrouwen en een sterke betrokkenheid van alle 
belangrijke belanghebbenden. In de praktijk zullen PES-programma’s de verslechtering of 
het verlies van ecosysteemdiensten en de biodiversiteit alleen kunnen stoppen indien ze zijn 
opgenomen in een bredere combinatie van beleidsinstrumenten die de hele serie 
ecosysteemdiensten in een gebied aanpakken (ten Brink, 2011). 
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Betalingen voor ecosysteemdiensten anders dan brede openbare financieringsprogramma’s 
zijn nog relatief zeldzaam, maar het succes van een aantal programma’s toont het 
potentieel hiervan voor steun en verbetering van het beheer van Natura 2000-
landbouwgrond. Het Sustainable Management Catchment Programme (SCaMP) 
bijvoorbeeld85, ontwikkeld door een waterbedrijf in het VK in samenwerking met de RSPB, 
past een betalingsprogramma voor ecosysteemdiensten toe op het behoud van begrazing 
van hooggelegen heideland. Het waterbedrijf profiteert van een verbeterde waterkwaliteit 
door de beperking van de erosie van laagveengrond door afbranden en overbegrazing (zie 
deze casestudy in bijlage E voor meer details). 

Koolstofcompensatie en bescherming van koolstofrijke habitats 

Er bestaan momenteel vrijwillige en geregelde CO2-handelsprogramma’s in heel Europa, 
waardoor opgeslagen CO2, indien gecontroleerd, een economische en handelswaarde zou 
kunnen hebben (Worrall et al, 2009). Dit betekent dat nieuwe inkomstenstromen 
beschikbaar zouden kunnen worden voor grondbeheer. EU-lidstaten moeten nu 
emissie/stopzetting van landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) in 
hun nationale koolstofbudget rechtvaardigen, een mogelijke stimulus om de bescherming 
van habitats die rijk zijn aan koolstof te verbeteren. Tegelijkertijd ondergaan deze habitats 
sterke invloed van zowel verandering van landgebruik als klimaatverandering (Holden et al, 
2007; Reed et al, 2009).  

Moerasland en heidevelden op intacte laagveengrond zouden gebruik kunnen maken van 
financieringen vanuit CO2-compensatie. Een onderzoek in het VK maakte een model van de 
koolstofvoordelen van gerichte beheerinterventies op hooggelegen veengrond en schatte 
dat, gezien de huidige kosten voor herstel van veengrond en de waarde van 
koolstofcompensatie, misschien 51% van deze hooglandgebieden waar een 
koolstofvoordeel werd geschat binnen 30 jaar winst zou genereren uit koolstofcompensatie 
(Worrall et al, 2009). Dit percentage hing echter grotendeels af van de gebruikte 
koolstofprijs. 

Verdere informatie 

 Natura 2000 financieren Richtsnoer 2007-2013 (de 2014-2020 versie komt 
binnenkort beschikbaar) op 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guid
ancehandbook 

 Meer informatie op http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm 

 SURF Nature (2012) Handboek voor financiering van de biodiversiteit in het kader 
van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). http://www.surf-
nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2
012.pdf 

 Gegevensbank van het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling ‘beste 
praktijken’ plattelandsontwikkelingsprogramma’s en maatregelen 
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-

                                                      
85 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm%23guidancehandbook
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm%23guidancehandbook
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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services/en/environmental-services_en.cfm 

 Kettunen & ten Brink (eds) (2013) Social and Economic Benefits of Protected Areas: 
An Assessment Guide. Routledge. 

 Addressing biodiversity and habitat preservation through measures applied under 
the Common Agricultural Policy CAP and biodiversity. Rapport voor de Europese 
Commissie, DG Landbouw en plattelandsontwikkeling. Institute for European 
Environmental Policy (IEEP), London, 2011: 
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-
protection/index_en.htm 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
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6. ONTWERP EN TENUITVOERLEGGING VAN 
MAATREGELEN TER ONDERSTEUNING VAN HET 
BEHEER VAN NATURA 2000-
LANDBOUWGROND 

 
Wat doet dit hoofdstuk? 
 
Dit hoofdstuk begeleidt het proces van planning, financiering en tenuitvoerlegging van steun 
van landbouwsystemen en gemeenschappen waarvan de instandhouding van belangrijke 
Natura 2000-soorten en -habitats afhangt. Het is gericht op de belangrijkste 
financieringsbron in de Pijlers 1 en 2 van het GLB met aanbevelingen voor elke fase in het 
proces.  
 
 

6.1 Strategische planning en prioritering van instandhoudingsdoelstellingen en 
financiering 

Aanbevelingen:  

• Samenwerking verzekeren tussen de natuur- en landbouwautoriteiten en relevante 
belanghebbenden in strategische planning voor Natura 2000.  

• Duidelijke strategische doelstellingen en prioriteiten vaststellen voor de 
instandhouding van belangrijke habitats en soorten die afhankelijk zijn van Natura 
2000-landbouwgrond 

• Het prioritaire actiekader (PAF) gebruiken als basis voor de opname van Natura 
2000-financieringsprioriteiten in ELFPO en andere financieringsprogramma’s.  

•   Tijdig actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de Natura 2000-doelstellingen en -
financieringsbehoeften voor 2014-20 van EFLPO en de structuurfondsen worden 
vastgelegd in de wettelijke samenwerkingsovereenkomst die door de Lidstaat aan de 
Europese Commissie is voorgelegd ter goedkeuring. 

 

Een geïntegreerde strategische planning voor Natura 2000 verzekeren 

Strategische planning is belangrijk voor het vaststellen van prioriteiten en financiering voor 
instandhouding van Natura 2000-landbouwgrond voor het begin van de programmaperiode 
2014-2020. Dit is belangrijk omdat de financieringsbronnen beperkt zijn, instandhouding 
van de biodiversiteit moet met vele andere doelstellingen concurreren en prioriteiten voor 
nationale en EU-financiering worden vroeg in het programmaproces bepaald. Strategische 
planning voor Natura 2000-landbouwgrond moet een samenwerkingsproces zijn waarin de 
milieu- en landbouwautoriteiten en belangrijke belanghebbende betrokken zijn. 
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Essentiële stappen voor strategische planning en programmering en zekerstellen van 
financiering worden hieronder beschreven. 

Duidelijke strategische doelstellingen en prioriteiten vaststellen voor Natura 2000-
landbouwgrond 

Strategische planning moet duidelijke instandhoudingsdoelstellingen en -prioriteiten 
bepalen op nationaal en/of regionaal niveau, rekening houdend met de staat van 
instandhouding van belangrijke landbouwhabitats en -soorten, hun belang in het land of de 
streek en andere relevante aspecten. Het is belangrijk om bestaande landbouwsystemen te 
steunen die de kwaliteit van de habitats behouden, niet alleen de gebieden met Natura 
2000-landbouwgrond die onmiddellijk bedreigd worden door druk voor intensifiëring of 
verlating. Dit kan plaatsvinden door rekening te houden met de beoordeling van de staat 
van instandhouding van habitats en soorten uit Artikel 17-rapportage, en gegevens en 
drukindicatoren als de indicatoren die in verband staan met risico van verlating. 

Instandhoudingsdoelstellingen kunnen worden bepaald op regionaal of nationaal niveau, en 
vervolgens worden vertaald naar gebiedsniveau, wat wil zeggen naar de Natura 2000-
gebieden waar de doelhabitats en -soorten aanwezig zijn (zie ook paragraaf 3.1 over het 
vaststellen van instandhoudingsdoelstellingen). Verschillende beheeraanpakken zijn nodig 
in verschillende landbouwsituaties en staten van instandhouding, van behoud van 
bestaande landbouwsystemen en praktijken tot herstel van habitats en beheer op verlaten 
land.  

Voor niet alle gebieden zal een beheerplan nodig zijn (en aanpakken van beheerplanning in 
Natura 2000-gebieden variëren in verschillende Lidstaten), maar de benodigde 
instandhoudingsmaatregelen moeten altijd voor alle Speciale beschermingszones worden 
vastgesteld, overeenkomstig artikel 6.1 van de habitatrichtlijn. Het is van belang om de staat 
van landbouwhabitats en soorten en de instandhoudingsdoelstellingen vast te stellen en 
een richtsnoer te geven voor de passende beheeropties. Het is mogelijk om RDP-
financiering te gebruiken ter ondersteuning van het voorbereiden en bijwerken van Natura 
2000-beheerplannen en processen (zie paragraaf 5.8). 

Om een voldoende samenhangende habitat te onderhouden en verbeteren zodat een soort 
een levensvatbare populatie kan behouden of opbouwen, moeten de maatregelen op de 
juiste gebieden gericht zijn en in een voldoende groot gebied genomen worden 
(Whittingham, 2007). Het is dan ook mogelijk niet voldoende om deze alleen op de 
gebieden te richten waar momenteel populaties aanwezig zijn, om instandhouding op de 
lange termijn te garanderen (RSPB & Birdlife International, 2011).  

Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-landbouwgrond opnemen in relevante 
strategische beleidsregels en programma’s en passende financiering zekerstellen 

Het is essentieel om de financiële bronnen te identificeren om het beheer van Natura 2000-
landbouwgrond te steunen en de economische levensvatbaarheid op de lange termijn te 
verzekeren van de landbouwsystemen waar ze afhankelijk van zijn. De identificatie van de 
benodigde instandhoudingsmaatregelen in beheerplannen en andere instrumenten is 
slechts het begin van het proces.  
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De prioritaire actieplannen van Lidstaten voor de financiering van Natura 2000 moeten de 
strategische prioriteiten, de benodigde maatregelen voor de programmaperiode 2014-2020 
en de financieringsinstrumenten identificeren die gebruikt kunnen worden om die 
maatregelen ten uitvoer te stellen. Het zekerstellen van EU-cofinanciering voor 20149-2020 
vereist tijdige actie voordat de relevante operationele programma’s worden opgesteld. De 
programmacyclus voor plattelandsontwikkelingsprogramma’s 2014-2020 wordt 
geïllustreerd in afbeelding 6.1. Sommige landen hebben al interessante aanpakken 
ontwikkeld voor de opname van de financieringsbehoeften van Natura 2000 in relevante 
mede de EU gefinancierde programma’s, waaronder plattelandsontwikkeling. 

Afbeelding 6.2.  Een typische plattelandsontwikkelingsprogrammacyclus 

 
 
 
 

 
 

Kader 6.1 Opname van Natura 2000 in EU-financieringsprogramma’s  

Het Sloveense ‘Natura 2000-gebied beheerprogramma 2007-2013’ is een opmerkelijk voorbeeld 
van een geïntegreerde aanpak op nationaal niveau van Natura 2000-instandhoudingsplanning.    
Het programma heeft gedetailleerde instandhoudingsdoelstellingen ontwikkeld, maatregelen om 
deze doelstellingen te bereiken en voorstellen voor monitoring en onderzoek, voor alle Natura 
2000-habitats, -soorten en gebieden in Slovenië. Het werd opgesteld in samenwerking met de 
relevante overheden, ministeries en andere, met kennis van het wetgevingskader en het register 
voor landgebruik en op basis van terreinwerk door deskundigen en wetenschappelijke kennis. 
Tegelijkertijd werden maatregelen opgenomen in het Plattelandsontwikkelingsplan 2013-2020 en 
het Sloveense regionale ontwikkelingsprogramma. Het programma analyseerde de 
financieringsbehoeften voor Natura 2000-beheer en detailleerde gebruik van zowel EU-fondsen 
als nationale fondsen.  

Bron: (Ministerie van milieu en ruimtelijke planning van de Republiek Slovenië, 2007). 
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Het is belangrijk dat Natura 2000-beleidsdoelstellingen worden opgenomen in duurzame 
regionale ontwikkelingsstrategieën. Natura 2000-landbnouwgemeentes kunnen ook 
profiteren van initiatieven als ecotoerisme, toegevoegde waarde aan landbouwproducten 
van Natura 2000-landbouwgrond kwaliteitslabels en steun voor direct marketing-structuren. 
In sommige gevallen hebben programma’s op marktbasis met betalingen voor 
ecosysteemdiensten potentieel getoond voor het steunen van instandhoudingsbeheer. Voor 
langetermijnbescherming van Natura 2000-biodiversiteit zal mogelijk ook een opleving van 
cultureel en sociaal kapitaal nodig zijn en gebruik moeten worden gemaakt van 
milieuwaarden, kennis, vaardigheden en innovatiepotentieel binnen de 
landbouwgemeenschap. Dit kan manieren omvatten om de ecologische deskundigheid van 
landbeheerders te erkennen via onderscheidingen en publiciteit, en manieren om 
landbouwcoöperaties of verenigingen aan te moedigen om Natura 2000-beheer te steunen 
en extra voordelen te krijgen. Afbeelding 6.1 illustreert de bredere voordelen van een 
gemeenschapsaanpak voor Natura 2000-instandhouding. 

Afbeelding 6.1 Positieve synergiën en potentiële voordelen van instandhouding van 
Natura 2000-landbouwland. (Gebaseerd op (Mantino, 2011). 

 
 

6.2 Natura 2000-landbouwghrond en landbouwsystemen identificeren, en de 
landbouwers hierbij betrekken 

Aanbevelingen:  

• De omvang en locatie van Natura 2000-landbouwgrond identificeren, inclusief land 
dat door landbouwers wordt gebruikt maar niet is geclaimd en niet door de 
landbouwautoriteiten in de LPIS geregistreerd is als onderdeel van de oppervlakte 
cultuurgrond; kortgeleden verlaten landbouwgrond en grond buiten het Natura 
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2000-gebied dat integraal onderdeel is van het landbouwsysteem dat het Natura 
2000-gebied onderhoud  

• De huidige situatie van Natura 2000-landbouwgrond, de economische 
levensvatbaarheid van de Natura 2000-landbouwsystemen en de voornaamste druk 
en ontwikkelingsfactoren van veranderingen in landbeheer of landgebruik 
beoordelen  

• De landbouwers en de plaatselijke gemeenschappen bij dit 
informatieverzamelingsproces betrekken en een samenwerkingsaanpak ontwikkelen 
waarin ze volledig betrokken zijn bij het ontwerp, het ten uitvoer leggen en de 
monitoring van de steunmaatregelen voor hun landbouwsystemen en de 
plattelandseconomie 

De omvang en locatie van Natura 2000-landbouwgrond identificeren  

In de meeste Lidstaten zijn de bestaande landbouwgegevensbanken (zoals IACS en LPIS) 
waarin de grond en de landbouwers die in aanmerking komen voor GLB-steun bijna zeker 
een onvolledige registratie van Natura 2000-landbouwgrond. Het is dan ook essentieel om 
samen te werken met plaatselijke deskundigen, de landbouwers zelf, en zowel milieu- als 
landbouwautoriteiten om de werkelijke omvang en locatie van Natura 2000-landbouwgrond 
te bepalen. Hulpbronnen als registers van habitats en soorten en bodemgebruikkaarten 
kunnen helpen, maar plaatselijke kennis is essentieel. 

Natura 2000-landbouwgrond omvat waarschijnlijk land dat door landbouwers gebruikt 
wordt, maar momenteel niet door de landbouwautoriteiten geregistreerd wordt als 
onderdeel van de oppervlakte cultuurgrond (om verschillende redenen); kort geleden 
verlaten landbouwgrond en grond buiten het Natura 2000-gebied dat integraal onderdeel is 
van het landbouwsysteem dat het Natura 2000-gebied onderhoudt (bijvoorbeeld 
laaggelegen hooiweiden of weilanden die wintervoeder leveren voor vee dat in de zomer op 
Natura 2000-habitats graast).  

Het is ook belangrijk om de grond te identificeren die door landbouwers wordt gebruikt 
maar eigendom is van derden, zoals gemeenschappelijk land, en akkerland of weiland dat 
een gedeelte van het jaar wordt begraasd door landloze veetelers. In sommige Lidstaten zijn 
kadastrale registers verouderd of is landbouwgrond mogelijk als bos geregistreerd. 
Registratie van de omvang en locatie van landbouwgrond in verband met Natura 2000-
gebieden is een eerste, essentiële stap om steunbetalingen te verzekeren, en die informatie 
moet worden samengevoegd in een GIS-formaat dat eenvoudig kan worden bijgewerkt en 
compatibel is met jet LPIS-systeem dat door de landbouwautoriteiten wordt gebruikt.  Het 
belangrijke punt van het overwegen van mogelijkheden voor vaststelling van 
subsidiabiliteitsregels om Natura 2000-landbouwgrond in aanmerking te laten komen voor 
GLB-betalingen wordt in paragraaf 6.4 hieronder besproken. 

Kader 6.2 - Natura 2000-landbouwhabitats opnemen in administratieve GLB-systemen 

Nationaal register van halfnatuurlijke graslanden in Slowakije: Slowakije heeft zijn halfnatuurlijke 
graslandhabitattypen op nationaal niveau geregistreerd en deze registratie is opgenomen in het 
perceelbeheersysteem voor landbouwgrond. Het graslandregistrer van Slowakije is dan ook niet 
alleen een van de best ontwikkelde in Europa, maar ook een van de beste geïntegreerde in 
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agromilieusteun, hoewel het bijgewerkt moet worden. Het register wordt gebruikt voor een 
nationaal programma van agromilieumaatregelen voor steun aan extensieve landbouw op 
halfnatuurlijke graslanden in het hele land, gericht op de gebieden die erkend worden als gebieden 
met een minimale biodiversiteitswaarde (grote natuurlijke waarde, waaronder Natura 2000-
gebieden. Het programma definieert specifieke landbouwpraktijken voor specifieke habitattypen, 
die in zeven categorieën zijn verdeeld volgens het register (droog grasland, mesoïsch grasland, 
hooiweiden in de bergen, vochtig grasland op lage hoogte, alluviale Cnidion graslanden, vochtige 
graslanden op grotere hoogtes, moeras en Molinia-weiden, graslanden in het hooggebergte).  

Bron: Seffer et al 2002, casestudy Slowakije in bijlage E 

De huidige situatie van Natura 2000-landbouw, de economische levensvatbaarheid ervan 
en de voornaamste ontwikkelingsfactoren beoordelen  

Om de juiste doelstellingen te kunnen bepalen, acties te prioriteren en programma’s te 
kunnen ontwerpen die de staat van instandhouding van belangrijke landbouwhabitats en 
soorten zal verbeteren, moeten Lidstaten hun eigen nationale en/of regionale analyse 
uitvoeren van de huidige staat van hun Natura 2000-landbouwsystemen. Deze analyse moet 
rekening houden met de economische levensvatbaarheid van extensieve 
landbouwsystemen en de huidige en toekomstige ontwikkelingsfactoren en druk waar ze 
mee te maken krijgen Oneconomische landbouwbedrijven zijn bijzonder gevoelig voor 
kleine wijzigingen van hun omstandigheden die kunnen leiden tot grote veranderingen in 
grondgebruik en -beheer.  De analyse moet gebieden identificeren die bedreigd worden 
door druk voor intensifiëring en verlating, maar het is net zo belangrijk om de bestaande 
landbouwsystemen te identificeren die soorten en habitats beschermen, zoals 
landbouwgebieden met een grote natuurlijke waarde (zie paragrafen 2.4 en 2.5). 

Landbouwers en plaatselijke gemeenschappen erbij betrekken en een 
samenwerkingsaanpak te ontwikkelen voor de planning, het ontwerp en het ten uitvoer 
leggen van steunmaatregelen 

Geïntegreerd beheer van landbouwgrond in Natura 2000-gebieden vereist actieve 
samenwerking tussen landbouw- en natuur/milieuautoriteiten op nationaal en regionaal 
niveau voor het bepalen van strategische prioriteiten en het ontwerpen van de passende 
maatregelen, maar ook plaatselijke samenwerking voor het ontwerpen en tenuitvoerleggen 
van deze maatregelen. Landbouwers en landbeheerders moeten betrokken worden bij de 
ontwikkeling van passende instrumenten en maatregelen, het ontwerp en de 
tenuitvoerlegging van het programma. Dit is essentieel om te verzekeren dat de 
steunmechanismen op plaatselijke schaal hun doel dienen en het gebruik ervan door de 
plaatselijke gemeenschap wordt geaccepteerd. Er bestaat steeds meer bewijs van 
landbouwers die medezeggenschap willen in het ontwerp van steunmaatregelen en dat dit 
leidt tot positieve resultaten (Poláková et al, 2011). 

Manieren om mensen samen te laten werken worden vaak genegeerd in beleid- en 
financieringsinstrumenten en blijven dan ook ondererkend en ondergefinancierd. Als gevolg 
hiervan blijven sommige gemeenschappen Natura 2000 zwaar wantrouwen. Dit kan alleen 
worden opgelost door een stelselmatige dialoog en samenwerking op plaatselijk niveau, en 
door plaatselijke organisaties/partnerschappen te creëren en gebruiken waarin 



 

 113 

verschillende partijen samenkomen om op praktische niveau te bekijken hoe alle belangen 
geïntegreerd kunnen worden (zoals dit in Frankrijk stelselmatig gebeurt via local comités). 
Het is mogelijk om RDP-financiering te gebruiken om dit proces te steunen (zie paragraaf 
5.9). 

Het partnerschapsprincipe is al opgenomen in het plattelandsontwikkelingsbeleid (net als in 
andere relevante EU-fondsen), met een eis aan de Lidstaten en regio’s om relevante sociale, 
economische en andere passende organismen (waaronder milieuorganisaties) te betrekken 
bij alle aspecten van de voorbereiding, tenuitvoerlegging, monitoring en evaluatie van RDP. 
De wetgeving voor 2014-2020 vereist dat ‘partners’ bij elk stadium van de programmacyclus 
worden betrokken en lid worden van het Monitoringcomité. 

Plaatselijke partnerschappen voor tenuitvoerlegging van Natura 2000 op het terrein kunnen 
het verschil maken tussen een relatief klein succes en het werkelijk bereiken van zowel een 
gunstige staat van instandhouding als economisch levensvatbare landbouw. Landbouw- en 
natuurbeschermingsautoriteiten, NGO’s, landbouwers en andere belanghebbenden werken 
steeds meer samen om landbeheerprogramma’s op te zetten in Natura 2000-gebieden, en 
een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid en plaatselijk eigenaarschap is een van 
de belangrijkste succesfactoren voor het beheer (zie kader 6.3). 

Aanwijzing van Natura 2000-gebieden heeft vaak angst en onbegrip gecreëerd, maar er zijn 
een aantal goede voorbeelden waar gebruiksconflicten met succes werden opgelost door 
een partnerschapsaanpak op plaatselijk niveau en verschillende maatregelen die met succes 
werden gecombineerd om een situatie te creëren waarin landbouw in Natura 2000-
gebieden sociaal en sociaaleconomisch levensvatbaar is.  

Kader 6.3 - Maatregelen aan plaatselijke condities aanpassen met bijdragen van 
landbouwers en landbeheerders  

Landbouw voor instandhouding in de Burren (Ierland) 

Een opmerkelijk voorbeeld van zeer specifieke landbouwmaatregelen aangepast aan de 
bescherming van specifieke habitats is te vinden in de Natura 2000-gebieden in de Burren, waar het 
traditionele wintergrazen door vee lang gewaardeerd werd om zijn capaciteit om de rijke diversiteit 
aan soorten en habitats in het gebied te beschermen. Het Burren Farming for Conservation 
Programme (BFCP) adviseert landbouwers over de optimalisering van de milieuvoordelen van hun 
land (via een bezoek ter plaatse, ontwikkeling van plannen voor het landbouwbedrijf en beste 
praktijken). Er wordt van landbouwers verwacht dat zij hun eigen initiatief gebruiken om optimale 
soortrijke graslanden te creëren en acties en prioriteiten aan te dragen. De gesteunde activiteiten 
worden geregistreerd en begroot door een getraind adviseur van het BFCP-team (gefinancierd door 
de National Parks and Wildlife Service). De innoverende compensatiepremies die voor het 
programma ontwikkeld zijn, worden als essentieel beschouwd voor het bereiken van de gewenste 
resultaten. Landbouwplannen zijn nu eenvoudig en duidelijk, op maximaal 1 dubbelzijdig vel papier 
met aan de ene kant een plattegrond van het landbouwbedrijf met de belangrijke habitats, culturele 
kenmerken en voorgestelde actie en op de andere kant en lijst met acties en de bijbehorende 
kosten.  
Bron: Casestudy Ierland in Bijlage E en voorstel voor het Ierse plattelandsontwikkelingsprogramma 
(zie 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/DraftConsultation%20Do
cRDP14%20Jan.pdf) 
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Graslandbeheer in het Nationaal Park Krkonoše (Tsjechië)  

Sinds 2010 worden de graslandhabitats in het Nationaal Park Krkonoše en SCI beheerd 
overeenkomstig de instandhoudingsprioriteiten en landbouwpraktijken die in het tienjarige 
beheerplan zijn vastgelegd. Het park heeft een pilotmodel ontwikkeld van natuurvriendelijk beheer 
op bedrijfsniveau om de staat van de habitats te behouden en verbeteren via economisch 
levensvatbare landbouw die goed is aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Het doel is ook 
om de maatregelen voor bescherming van verschillende habitats en soorten op bedrijfsniveau te 
harmoniseren en verslechtering van de biodiversiteit door ongeschikte landbouwpraktijken te 
voorkomen (bijv. verwijdering van struikgewas kan schadelijk zijn voor sommige vlinders). De 
maatregelen zijn bepaald in bedrijfsplannen en zijn gericht op soortrijke graslanden en een selectie 
soorten van nationaal en Europees belang (bijv. Crex crex). Het bedrijfsplan beschrijft de aanwezige 
natuurlijke waarden binnen het bedrijf en gedetailleerde beheervoorschriften voor elk perceel 
landbouwgrond. De beschikbare maatregelen binnen bestaande agromilieuprogramma’s worden 
opgesomd samen met specifieke maatregelen als flexibeler later maaien, diverse begrazingsregimes, 
steun aan gedeeltelijk (strook, mozaïek) maaien en verminderen van het vee per hectare. Het plan 
kan ook uitzonderingen bevatten op de almgemene regels met toestemming van de 
natuurbeschermingsautoriteit, en specifieke voorschriften voor bescherming van bepaalde 
insectensoorten (bijv. percelen zonder beheer), vogelbescherming op weilanden (bijv. maaien vanuit 
het midden) of akkergrond (verminderd gebruik van meststoffen). Een efficiënt adviessysteem en 
regelmatige communicatie met landbouwers zijn essentieel om het milieubewustzijn te verbeteren. 
Bron: Casestudy Tsjechië in bijlage E 

 
6.3 Subsidiabiliteit voor GLB-steun verzekeren en het referentieniveau bepalen 

Aanbevelingen:  

Door middel van paritair werken en nauw samenwerken tussen de milieu- en 
landbouwautoriteiten:  

• Ervoor zorgen dat alle mogelijkheden overwogen worden zodat de geïdentificeerde 
Natura 2000-landbouwgrond geklasseerd wordt als onderdeel van het 
‘landbouwgebied’ volgens de nieuwe verordening, met inbegrip van 
landbouwgebieden die op natuurlijke manier in een staat worden gehouden die 
geschikt is voor begrazing of verbouw 

• de flexibiliteit waarover de landbouwbeheerautoriteiten beschikken uit hoofde van 
de GLB-verordeningen gebruiken om ervoor te zorgen dat de landbouwers die dit 
land gebruiken subsidiabel zijn voor zowel pijler 1 als pijler 2-steun (waarvan de 
subsidiabiliteitsregels kunnen afwijken) 

• binnen de grenzen van het wettelijke kader andere GLB-subsidiabiliteitsregels 
opstellen op een manier die voldoet aan de kenmerken van HNV en/of Natura 2000-
landbouwgrond.  

• zekerstellen dat er een duidelijk, door de landbouwers goed begrepen onderscheid 
bestaat tussen a) wettelijke verplichtingen van landbouwers opgelegd door nationale 
of regionale wetgeving in verband met de tenuitvoerlegging van Natura 2000, die de 
uit de regelgeving voortvloeiende beheerseis (RBE) moeten vormen voor 
randvoorwaarden in verband met zowel de habitat- als de vogelrichtlijn en b) andere 
nationale of regionale wetgeving; en c) indien van toepassing eisen overeenkomstig 
de punten (ii) en (iii) van artikel 4(1)(c) van Verordening (EU) Nr. 1307/2009. 
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Subsidiabiliteit zekerstellen voor GLB-steun, door middel van de flexibiliteit in de GLB-
verordeningen 

Het is belangrijk dat Natura 2000-landbouwgrond geklasseerd is als ‘landbouwgebied’, niet 
alleen voor de subsidiabiliteit voor GLB-betalingen, vooral voor inkomenssteun onder pijler 
1, maar omdat de indicatoren die bepaald worden om de impact van het gebruik door 
Lidstaten van ELFPO-fondsen te bepalen, waarschijnlijk gemeten zullen worden op het 
landbouwgebied. Land dat niet als landbouwgrond is erkend wordt uitgesloten van deze 
beoordeling van de doeltreffendheid van ELFPO-financiering, zodat het moeilijker is om 
financiering voor de volgende programmaperiode te rechtvaardigen. 

De landbouwautoriteiten die GLB- en ELFPO-financieringen beheren op Lidstaat- of 
regionaal niveau zijn verantwoordelijk voor het bepalen en toepassen van regels voor 
subsidiabiliteit van grond en begunstigden voor GLB-betalingen, het bijhouden van registers 
en het monitoren van uitgaven. Het is absoluut essentieel dat er nauwe en tijdige 
samenwerking bestaat tussen de Natura 2000-autoriteiten en de landbouwautoriteiten om 
zeker te stellen dat subsidiabiliteitsproblemen naar tevredenheid zijn opgelost voordat de 
voorstellen voor de komende programmaperiode zijn afgerond en ingediend voor 
toestemming van de Commissie. De GLB-verordeningen zijn voldoende flexibel voor de 
specifieke behoeften van Natura 2000-landbouwers, maar de autoriteiten hebben geen 
verplichting om ze voor dit doel te gebruiken (en worden vaak door andere 
landbouwsectoren onder druk gezet om regels vast te stellen die beter passen bij grotere, 
meer intensieve landbouwsystemen). 

Er moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de situatie van landbouwers die op 
informele basis of slechts een gedeelte van het jaar de grond van andere landbouwers 
gebruiken, en de vele begraasde Natura 2000-habitats met een significante hoeveelheid 
bomen en struiken die bijdragen aan hun biodiversiteitswaarde, maar die in het verleden 
van betaling zijn uitgesloten, vaak door de manier waarop Lidstaten de regels over de 
aanwezigheid van bomen interpreteerden. 

Kader 6.4 Kleinschalige landbouwers in Natura 2000 toegang geven tot GLB-
steunbetalingen 

Adviesdiensten in Transilvanië (Roemeniê) 

In het Târnava Mare-gebied in Roemenië heeft de NGO Fundaţia ADEPT Transilvania een 
bedrijfsadviseringssysteem opgezet dat de verplichtingen van instandhouding van de biodiversiteit, 
instandhouding van Natura 2000-habitat en -soorten koppelt aan inkomenssteun op het platteland, 
in samenwerking met de plaatselijke gemeenschappen en de Roemeense ministeries voor landbouw 
en plattelandsontwikkeling (MARD) en milieu en bossen (MEF). Het doel van de NGO is het bereiken 
van instandhouding van de biodiversiteit op landschapsschaal door samenwerking met kleinschalige 
boeren om stimuli te creëren om de halfnatuurlijke landschappen di ze gecreëerd hebbe, in stand te 
houden. De dienst heeft kleinschalige landbouwers geholpen om subsidiabel te orden voor directe 
GLB-betalingen. Rond 60% van de landbouwgrond in het gebied halen de minimale grootte niet 
(totaal 1 ha, bestaand uit percelen van min. 0,3 ha) die vereist is voor directe GLB-betalingen op 
grond van pijler 1 in Roemenië. De BGO heeft echter regelingen getroffen waarbij actieve 
landbouwers grond huren van buren, en voor betalingen in aanmerking komen volgens de 



 

 116 

hoeveelheid land die ze beheren. Bovendien zijn de gemeentes, die gemeenschappelijk weiland 
bezitten en niet voor betalingen in aanmerking komen, akkoord gegaan met langlopende 
huurovereenkomsten met begrazingsverenigingen zodat ze agromilieucontracten kunnen 
aanvragen. Dit heeft geleid tot de opname van grote gebieden in door GLB gefinancierde 
beheerprogramma’s en opheffing van de dreiging van verlating. 

Bron: Casestudy Roemenië in bijlage E 

Het referentieniveau voor betalingen bepalen 

Het referentieniveau voor GLB-inkomenssteun, agromilieuklimaat- en andere betalingen op 
grond van gebied is veranderd voor de planningsperiode 2014-2020 met de introductie van 
vergroeningspremies en herzieningen van GLMC en SMR in het randvoorwaardenkader (en 
de overeenkomstige nationale of regionale niveaunormen). 

Net als in de subsidiabiliteit voor GLB-betalingen is de manier waarop GLMC-normen en 
‘permanent grasland’ worden gedefinieerd flexibel, en Lidstaten moeten rekening houden 
met plaatselijke omstandigheden en vaste plaatselijke praktijken, wat betekent dat er een 
mogelijkheid moet bestaan om definities aan te nemen die HNV en Natura 2000-land 
grotendeels in pijler 1- en pijler 2-steunsystemen integreert.  Hiervoor is eveneens nauwe 
en tijdige samenwerking nodig tussen de landbouw- en milieuautoriteiten voor het 
definiëren van permanent gralsnad en nieuwe normen voor randvoorwaarden. Er moet ook 
rekening gehouden worden met de opties die de Lidstaten hebben voor het bepalen van de 
begrotingsgrenzen voor verschillende programma’s en de betalingsniveaus per hectare op 
grond van deze programma’s. Bij het opleggen van wettelijke verplichtingen aan 
landbouwers voor beheer van Natura 2000-land is het van belang te erkennen dat deze ook 
deel uitmaken van de basis waarop de agromilieuklimaatbetalingen worden berekend. 
Hoewel landbouwers compensatie kunnen ontvangen voor de wettelijke eisen, kunnen deze 
Natura 2000-betalingen positief herstelbeheer niet in dezelfde mate steunen als 
agromilieuklimaatbetalingen en kunnen deze niet worden aangepast aan de behoeften van 
afzonderlijke bedrijven of habitats en is er geen provisie voor de betaling van de 
transactiekosten van de landbouwer. De wettelijke eisen op grond van de habitat- en de 
vogelrichtlijn en deze twee RDP-maatregelen moeten ontworpen worden als een integraal 
pakket Natura 2000-steun dat de kosten van de landbouwer voor natuurbescherming en 
positief beheer effectief compenseert. 

6.4 Samenhangende steunpakketten voor Natura 2000-landbouwbedrijven ontwerpen en 
selecteren 

Aanbevelingen:  

• Een inclusieve samenwerkingsaanpak toepassen voor het ontwerp van Natura 2000-
steunmaatregelen, waarin de doelgroep landbouwers geheel betrokken is en die 
gebruikmaakt van hun deskundige kennis van landbouw- en habitatbeheer. 

• Samenhangende, geïntegreerde steunpakketten vanuit beide pijlers van het GLB 
samenstellen voor de specifieke behoeften van Natura 2000-landbouwsystemen en de 
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belangrijke habitats en soorten die worden beheerd. Deze moeten voldoen aan 
plaatselijke behoeften aan steun voor: 

- voortzetten van de landbouwactiviteiten 
- extensieve landbouwsystemen 
- capaciteitsopbouw en toegevoegde waarde aan boerderijproducten 
- landbouwbeheer van Natura 2000-habitats en -soorten 

• De mogelijkheden overwegen om zeker te stellen dat kleine landbouwers eenvoudig 
toegang hebben tot de passende steun van beide pijlers van het GLB. 

• De thematische RDP-subprogramma-opties voor landbouwbedrijven in de bergen en 
kleine landbouwbedrijven gebruiken om specifieke Natura 2000-opties te ontwerpen, 
met hogere steunratio’s. 

• Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de betalingsratio’s voor gebieden met 
natuurlijke beperkingen (ANC), Natura 2000 en agromilieuklimaatmaatregelen de 
volledige beheerskosten weergeven, vooral indien er weinig of geen inkomen is, en 
gebruik te maken van de optie om transactiekosten aan deze berekeningen toe te 
voegen indien beschikbaar. 

• De beschikbare financiering efficiënt gebruiken door de steun zo dicht mogelijk te laten 
aansluiten op de eisen van de landbouwbedrijven en de habitats, op de juiste ruimtelijke 
schaal. 

• De mogelijkheden tot gebruik van groeps- en samenwerkingsaanpakken optimaal 
gebruiken, vooral indien vele kleine landbouwbedrijven betrokken zijn en om ‘bottom 
up’-resultaten via Leader te bevorderen. 
 

Samenhangende, geïntegreerde steunpakketten ontwerpen  

Zodra de begunstigden en instandhoudingsdoelstellingen en -behoeften op de relevante 
schaal bepaald zijn, is het noodzakelijk om de juiste instrumenten en beheermaatregelen te 
ontwikkelen en selecteren om deze doelstellingen te bereiken Duidelijkheid over de 
doelstellingen is essentieel om beleidsreacties te ontwerpen die zowel de problemen 
aanpakken en samenhang tussen de verschillende maatregelen verzorgen, vooral met 
betrekking tot de subsidiabiliteitscriteria en beheereisen ervan. 

Natura 2000-landbouwsystemen en de belangrijke habitats en soorten die hiervan afhangen 
vereisen samenhangende, geïntegreerde steunpakketten van beide pijlers van het GLB. 
Verschillende soorten inkomenssteunpakketten zijn beschikbaar vanuit pijler 1 en de 
nieuwe EFLPO-structuur maakt het veel eenvoudiger om samenhangende pakketten RDP-
steun samen te stellen in de programmaperiode 2014-2020 (in tegenstelling tot de 
afgelopen RDP waarin steun voor economische, milieu- en sociale doelstellingen alleen via 
Leader gecombineerd kon worden). 

Momenteel zijn veel Natura 2000-landbouwsystemen het zwarte schaap van het GLB-
systeem met onvolledige toegang tot gefragmenteerde steunbronnen en lage 
betalingsniveaus. Extensieve landbouwsystemen met Natura 2000-habitats moeten 
economisch en sociaal levensvatbaar zijn. Dit is afhankelijk van de betaling een passende, 
betrouwbare basis inkomenssteun aan de landbouwbedrijven, steun voor 
capaciteitsopbouw en betaling voor de specifieke beheerbehoeften van bepaalde habitats 
en soorten. Het ontwerpproces zou de behoeften van deze landbouwbedrijven op een 



 

 118 

holistische manier moeten beschouwen om een samenhangend steunpakket samen te 
stellen van vier met elkaar verband houdende typen steun: 

• om zeker te stellen dat landbouwactiviteiten doorgaan op Natura 2000-land 

• om de extensieve landbouwsystemen te steunen die verband houden met de 
belangrijke soorten en habitats 

• voor capaciteitsopbouw en toegevoegde waarde aan landbouwproducten, om de 
economische duurzaamheid te verbeteren 

•  om specifiek instandhoudingsbeheer van Natura 2000-habitats en -soorten te steunen 

De logische structuur van deze hiërarchie van samenhangende steun is in eerste instantie 
gericht op het veiligstellen van het landbouwsysteem en de economische levensvatbaarheid 
ervan en vervolgens stimuli moet leveren voor het gedetailleerde habitat- en 
soortenbeheer. De serie potentiële maatregelen om aan deze behoeften te voldoen wordt 
in de onderstaande tabel 6.1 geïllustreerd en elk type steun wordt beschreven in Hoofdstuk 
5. De keuze aan maatregelen is aanzienlijk en hangt af van de strategische doelstellingen, de 
kenmerken van de Natura 2000-landbouwsystemen, de dreigingen waar deze mee te maken 
krijgen en de opportuniteiten die binnen de plattelandseconomie voorhanden zijn. 

Het is van belang om een inclusieve partnerschapsaanpak toe te passen op het ontwerp van 
de Natura 2000-steunmaatregelen. Succesvolle programma’s moeten top-down strategische 
planning combineren met bottom-up ontwikkeling van passende praktische 
beheermaatregelen. Het is ook belangrijk om plaatselijke kennis in het ontwerp van 
beheermaatregelen op te nemen, waarbij de doelgroep landbouwers geheel betrokken is en 
die gebruikmaakt van hun deskundige kennis van landbouw- en habitatbeheer.  

Het is bijzonder belangrijk om de mogelijkheden te overwegen die de Lidstaten ter 
beschikking hebben om zeker te stellen dat kleine landbouwers eenvoudig toegang hebben 
tot betalingen van beide pijlers van het GLB. Het subsidiabiliteitsprobleem is hierboven 
behandeld, maat sommige van deze landbouwers kennen het administratieve systeem 
mogelijk niet. Het is van bijzonder belang dat steun voor hen beschikbaar is uit een 
vertrouwde bron en in een vorm en plaats die eenvoudig toegankelijk zijn, bijvoorbeeld via 
een persoonlijk gesprek in een plaatselijk kantoor. 

De voorgestelde thematische RDP-subprogramma-opties voor Lidstaten zin gericht op 
landbouwbedrijven in de bergen en kleine landbouwbedrijven, met geïntegreerde 
steunprogramma’s en hogere betalingsniveaus. Er bestaan mogelijkheden o binnen deze 
suprogramma’s specifieke meetregelen te ontwikkelen voor Natura 2000- en andere HNV-
landbouwsystemen, die kunnen worden gesignaleerd in de partnerschapsovereenkomst 
met de Europese Commissie en verder ontwikkeld in de RDP. 
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Tabel 6.1 GLB-steunmaatregelen voor Natura 2000-landbouwsystemen en beheer 
(vetgedrukte maatregelen zijn verplicht voor Lidstaten) 

Doelstelling  Pijler 1 Pijler 2 

Verzekeren dat de landbouw 
doorgaat 

- Basisbetalingsregeling, enkele 
areaalbetaling 

- Vergroeningspremie  

- Betalingen voor gebieden met 
natuurlijke beperkingen (ANC) 

- Vrijwillige gekoppelde steun  

- Of als alternatief voor alle 
rechtstreekse betalingen onder 
pijler 1, de regeling voor kleine 
landbouwers  

 

- ANC-compensatiebetaling 

Extensieve landbouwsystemen 
steunen  

- ANC-compensatiebetaling 

- Gekoppelde betalingen  

- ANC-compensatiebetaling 

- Organische landbouw  

Capaciteitsopbouw en 
toegevoegde waarde  

- Jonge landbouwers-
programma 

- Adviesdiensten 

- Overdracht van kennis en 
informatie 

- Investering in materiële activa 

- Bedrijf- en 
activiteitenontwikkeling 

- Producentengroepen opzetten 

- Kwaliteitsprogramma’s voor 
landbouwproducten 

- Basisdiensten (uitwerken van 
Natura 2000/HNV-
beheerplannen) 

Specifiek instandhoudingsbeheer 
van Natura 2000-habitats en -
soorten 

 - Agromilieuklimaat 

- Niet-productieve investeringen 

- Natura 2000-betalingen 

- Betalingen voor dierenwelzijn 

- Voorkomen van bosbranden en 
herstel van het 
landbouwpotentieel  
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Betalingsberekeningen voor ANC- en agromilieuklimaatbetalingen 

Betalingsniveaus bepalen is essentieel voor een succesvolle benutting van 
milieulandbeheerbetalingen in RDP, omdat landbouwers geen programma’s zullen 
aanvragen als ze de betalingsniveaus als te laag beschouwen. Het betalingssysteem moet 
transparant zijn en verantwoord worden om vertrouwen op te bouwen bij landbouwers, 
instandhoudingsorganisaties en het grote publiek. 

De formule voor de betalingsberekening (gemist inkomen + gemaakte kosten + 
transactiekosten van de begunstigde86) end e gebruikte gegevens moeten overeenkomen 
met de kosten van normale landbouwpraktijken en instandhoudingsactiviteiten in het 
gebied waar het programma op van toepassing is. Dit betekent dat betalingen voor 
hetzelfde type maatregelen aanzienlijk kunnen variëren tussen locaties, afhankelijk van de 
omstandigheden. Het is bijzonder belangrijk om ervoor te zorgen dat betalingsniveaus voor 
ANC, Natura 2000 en agromilieuklimaatmaatregelen de volledige beheerskosten 
weergeven, vooral indien er weinig of geen voorgaand inkomen is. Aan deze berekeningen 
moeten transactiekosten worden toegevoegd, omdat deze de tijd van landbouwers zwaar 
kunnen belasten in bijzonder gerichte programma’s als in Natura 2000-gebieden het geval 
is, en voor landbouwers die geen administratieve steun hebben. Lidstaten moeten de 
maximumbetalingsniveaus respecteren die in de Verordening zijn vastgelegd, tenzij zij 
hogere niveaus kunnen rechtvaardigen, wat af en toe het geval kan zijn in sommige Natura 
2000-gebieden, vooral indien hier een risico van verlating bestaat. 

Doelstelling en schaal 

Het is belangrijk dat de beschikbare financiering efficiënt gebruikt wordt door de steun zo 
dicht mogelijk te laten aansluiten op de eisen van de landbouwbedrijven en de habitats, op 
de juiste ruimtelijke schaal. 

Horizontale maatregelen kunnen in bepaalde situaties voor bepaalde habitattypen of 
soorten nuttig zijn, waar weinig eenvoudige eisen kunnen worden toegepast op het hele 
landbouwlandschap in een regio of land, zoals voor de instandhouding van grasland in 
Slowakije of Baltische weiden in Estland (zie kader 6.5 en casestudies in bijlage E).  

Kader 6.5 Strategische aanpakken voor grootschalige instandhouding van specifieke 
habitats  

Samenwerking tussen de ministeries van milieu en landbouw voor belangrijke habitats in 
Estland 

In 2001 startte het Estlandse ministerie van milieu  een nationaal programma voor het herstel en 
beheer van de Baltische kustweiden. De eerste stap was het herstel van deze weiden tot een niveau 
waarop ze weer regelmatig begraasd en gemaaid konden worden. Het herstelwerk werd 
voornamelijk uitgevoerd door plaatselijke landeigenaren en landbouwers die beheercontracten met 
het ministerie van milieu aangingen. Het ministerie van landbouw ontwikkelde vervolgens een 
speciaal agromilieuprogramma voor halfnatuurlijke habitats onder het RDP-programma van Estland 
(2007-2013). Vele landbouwers die begonnen waren met het programma van het ministerie van 
milieu volgende vervolgens het RDP-programma. Het agromilieuprogramma was gericht op een veel 

                                                      
86 dit is een extra bedrag van 20 of 30 procent, afhankelijk van het programma.  
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uitgestrekter gebied en dekte ook andere soorten halfnatuurlijke habitats zoals natte weiden, 
bosweiden, bosweilanden, alvarhabitats, ondergelopen weiden en moerasweilanden, 
jeneverbesbosjes, heide en grasland op minerale grond - allemaal habitats met een grote 
natuurwaarde, beschermd op grond van de habitatrichtlijn.  
Het programma wordt beheerd door het ministerie van landbouw in nauwe samenwerking met het 
State Nature Conservation Centre, dat elke agromilieuaanvraag beoordeelt en goedkeurt. De nauwe 
samenwerking tussen beide ministeries is een belangrijk succeselement. Ongeveer de helft van alle 
kustweiden in Estland is tot nu toe in het agromilieuplan opgenomen. 

Bron: Casestudie Estland in bijlage E  

In sommige gebieden kunnen meer specifieke plaatselijke aanpakken nodig zijn, waaronder 
op maat gemaakte, zeer gerichte maatregelen die het beste geschikt zijn voor specifieke 
beheereisen van een specifieke soort of habitat in een specifieke locatie. Selectie is 
waarschijnlijk zeer belangrijk voor vele Natura-habitats en -soorten omdat deze niet altijd 
doeltreffend in stand gehouden worden door breedschalige (bijv. nationale) 
agromilieumaatregelen die vooral bedoeld zijn om een habitat in algemene termen te 
onderhouden. In de Slowaakse halfnatuurlijke graslandprogramma’s bijvoorbeeld werd 
geconstateerd dat horizontale maatregelen niet erg effectief waren omdat verschillende 
soorten en habitats vaak verschillende instandhoudingsbehoeften hebben die plaatselijk 
kunnen variëren. Het doel is dan ook het verbeteren van de doeltreffendheid van het 
programma door specifiekere maatregelen te ontwikkelen die gericht zijn op prioritaire 
gebieden (bijv. Natura-gebieden) waarvoor beheervoorschriften zijn overeengekomen (en 
worden gemonitord) op veldniveau, indien nodig. Bottom-up ontwerp van maatregelen via 
een plaatselijk gecoördineerde dialoog met landbouwers is dan ook vereist om dit te 
bereiken (kader 6.6). 

Voor selectie van agromilieumaatregelen zijn betrouwbare, bijgewerkte en extensieve 
ecologische gegevens nodig (bijv. inventarissen, habitatkaarten en soortatlassen), waarvoor 
mogelijk enquêtes moeten worden gehouden en gegevens moeten worden samengevoegd 
en vastgelegd. Dergelijke activiteiten kunnen kostbaar zijn en aanzienlijke investeringen 
vereisen om de capaciteit van natuurbeschermingsorganisaties te verhogen. Maar dergelijke 
activiteiten zijn waarschijnlijk rendabel indien ze het gebied beperken waarop de 
maatregelen moeten worden toegepast om een gewenst instandhoudingsresultaat te 
bereiken. 

Kader 6.6 Grootschalig of plaatselijk?  

Het kan ingewikkeld zijn om de verschillende beheereisen voor verschillende habitats en soorten in 
een Natura 2000-gebied op elkaar af te stellen, maar het traditionele landbouwbeheer in gebieden 
waar de soorten en habitats overleven, kan de oplossingen bieden die zijn aangepast aan de 
plaatselijke behoeften. Als voorbeeld: verdronken graslanden in Slowakije zijn het woongebied van 
verschillende vlindersoorten uit de habitatrichtlijnen, zoals de Maculinea teleius, M. nausithous en 
Lycaena dispar, die nauw verband houden met traditionele gebruikte alluviale weiden. Deze soorten 
hadden zich aangepast aan traditioneel mozaïekmaaien omdat het gebied nooit in één keer gemaaid 
werd. Mozaïekbeheer is ook belangrijk voor de kwartelkoning (Crex crex), vooral in jaren met kortere 
verdronken periodes. Andere vogelsoorten van Europees belang zoals de grauwe klauwier (Lanius 
collurio) en de zwarte ooievaar (Ciconia nigra) kunnen daarentegen profiteren van grootschalig 
maaien, omdat vers gemaaide graslanden bijzonder aantrekkelijke voedselbronnen vormen.  
Bron: RSPB and BirdLife International, 2011). 
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Groeps- en coöperatieve aanpakken  

Veel landbeheersystemen zijn alleen doeltreffend bij een significante benutting op brede 
landschappelijke schaal en gezamenlijke actie door verschillende typen landbeheerders 
(landbouwers, boseigenaren, overheidsdiensten die openbaar land beheren). 
Beheerautoriteiten moeten dan ook samenwerken met een breed scala aan 
belanghebbenden, waaronder landbouw- en bosbouwgemeenschappen, voor het ontwerp 
van hun RDP en optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden van de verordening om de 
benutting op landschappelijke schaal te steunen.  Soms zal het efficiënter zijn om 
landbouwers aan te moedigen om zich te verenigen in coöperaties of verenigingen om 
agromilieucontracten aan te gaan in plaats van contracten met afzonderlijke bedrijven te 
ondertekenen. 

Groeps- en coöperatieve aanpakken voor RDP-maatregelen kunnen bijzonder nuttig zijn 
voor Natura, vooral indien het vele kleine landbouwbedrijven betreft. De Roemeense 
organisatie Fundaţia ADEPT werkt bijvoorbeeld samen met kleinschalige landbouwers in het 
Natura 2000-gebied Târnava Mare om ze op te nemen in steunprogramma’s en 
verbeteringen in het programmaontwerp aan te moedigen om toegankelijkheid voor 
kleinschalige landbouwers zeker te stellen (zie kader 6.4 en casestudie uit Roemenië in 
bijlage E). De rol van facilitator of een coördinerende organisatie is bijzonder belangrijk in 
groepsovereenkomsten, en kan onder het RDP gesteund worden.  

De betrokkenheid van groepen niet-landbouwers en een ‘bottom up’-aanpak voor 
programma’s met plaatselijke doelstellingen kunnen beide via Leader worden gesteund. De 
Nederlandse ontwikkelingscoöperaties illustreren dit goed, (Franks and Mc Gloin, 2007) 
evenals de Duitse Landcare-organisaties (zie kader 6.6). Deze coöperatieve verenigingen 
verbinden natuurbeschermingsgroepen met plaatselijke landbouwers en gemeenschappen 
in een regio, en kunnen vaak bereiken dat groepen met tegengestelde belangen 
samenwerking in de zorg voor Natura 2000-gebieden. De basis voor geslaagde projecten is 
de nauwe samenwerking tussen, landbouwers, plaatselijke gemeentes, 
instandhoudingsgroepen en nationale autoriteiten. 

Kader 6.6 Coöperatieve partnerschappen met landbouwers en plaatselijke 
gemeenschappen 

De Landcare-verenigingen in Duitsland werken aan de tenuitvoerlegging van passende 
landbouwmaatregelen in Natura 2000 in samenwerking met landbouwers en plaatselijke 
gemeenschappen. Deze regionale niet-gouvernementele organisaties koppelen 
natuurbeschermingsgroepen met plaatselijke landbouwers en plaatselijke gemeenschappen. 155 
Landcare-verenigingen (minstens één per federale staat) werken op districtsniveau samen met 
20.000 landbouwers, meer dan 3000 plaatselijke overheden en 1000 NGO’s. Deze groepen hebben 
vaak tegengestelde belangen en werken samen aan de tenuitvoerlegging van geïntegreerd en 
duurzaam landbeheerpraktijken in vele Natura 2000-gebieden. In het Altmühltal bijvoorbeeld, een 
Natura 2000-gebied met droog grasland in Beieren, Duitsland, hebben Landcare-verenigingen een 
essentiële bijdrage geleverd voor de steun aan schapentelers, die extensieve begrazing van ongeveer 
25.000 schapen coördineren en gecertificeerd lamsvlees uit het Altmühltal leveren. Coördinatie 
tussen landbouwers is ook noodzakelijk o te verzekeren dat beheermaatregelen niet synchroon in 
alle gebieden worden uitgevoerd, bijvoorbeeld maaien, zodat de habitats voldoende heterogeen 
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blijven voor alle soorten. 

Plaatselijke Landcare-coördinatoren ontwikkelen projecten voor specifieke landschapstypen 
waaronder wetenschappelijke metingen, financiële berekeningen en passende 
agromilieuprogramma’s. Ze vragen beschikbare fondsen aan en superviseren de tenuitvoerlegging 
van activiteiten die meestal door plaatselijke landbouwers wordt verzorgd, en de resultaten van het 
project. De basis voor geslaagde projecten is de nauwe samenwerking tussen, landbouwers, 
plaatselijke gemeentes, instandhoudingsgroepen en nationale autoriteiten. Natura 2000-beheer is 
gebaseerd op de combinatie van drie belangrijke financieringselementen: 1) directe betalingen, 2) 
agromilieuprogramma’s, 3) landbeheerprogramma’s gefinancierd via de natuurlijke 
erfgoedmaatregel van EFPRO. 

Bronnen: www.altmuehltaler-lamm.de en www.lpv.de 

 

6.5 Financiële, technische, advies en administratieve middelen verkrijgen voor 
tenuitvoerlegging 

Aanbevelingen: 

• Zekerstellen dat er voldoende financiële en andere middelen voorhanden zijn voor 
langetermijnsteun, waaronder opgeleide adviseurs en personeel van het 
betaalorgaan met de benodigde technische expertise voor landbeheer onder Natura 
2000 

• Advies en informatie moeten afkomstig zijn van bronnen waarin de landbouwer 
vertrouwen heeft. 

Zekerstellen dat er voldoende financiële en andere middelen voorhanden zijn voor 
langetermijnsteun 

Eventuele financiering onder RDP’s moet langetermijnfinanciering zijn, omdat 
financieringsonderbrekingen het vertrouwen van landbouwers en landeigenaren schaadt en 
ze ervan weerhoudt om langetermijnmaatregelen te nemen (zoals herstel van habitats). Als 
langetermijnfinanciering niet voorhanden is, zullen landbouwers de neiging hebben zich te 
richten op eenvoudig om te keren maatregelen, waardoor in sommige gevallen de binnen 
een programma opgebouwde voordelen permanent verloren kunnen gaan. Dit zal de 
langetermijnvoordelen van overheidsuitgaven beperken. 

Het is essentieel om financiering te verkrijgen voor niet alleen betalingen aan landbouwers 
maar ook om alle leverings- en steunkosten te dekken. EFPRO cofinanciert een aantal van 
deze kosten, waaronder adviesdiensten, training en opbouwen van vaardigheden (ook 
training van adviseurs en trainers), voorbereiding van Natura 2000 en HNV-beheerplannen, 
begeleiding van groepen en Leader. In vele gevallen worden deze diensten door 
overheidscontractanten geleverd, waaronder NGO’s en organisaties van landbouwers (zie 
hoofdstuk 5 voor details).  

Bij het toewijzen van middelen voor Natura 2000-steun is het belangrijk om rekening te 
houden met de proportioneel hogere belasting van institutionele transactiekosten waarbij 
grote aantallen kleine landbouwers betrokken zijn en waar landbouwers en personeel voor 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
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het eerst bij betrokken zijn. Deskundige training in Natura 2000-beheer en 
landbouwsystemen zal vereist zijn voor personeel en vooral voor personeel van het 
betaalorgaan dat verantwoordelijk is voor compliance, die beslissen of landbouwers 
voldoen aan de eisen en randvoorwaarden en hun agromilieucontracten en betaald kunnen 
worden. 

Er moet financiering beschikbaar zijn voor monitoring van de effecten van 
beheeractiviteiten op het niveau van het landbouwbedrijf. 

Geïntegreerd advies en informatie verstrekken  

Advies en informatie moeten afkomstig zijn van bronnen waarin de landbouwer vertrouwen 
heeft (anders wordt het vaak genegeerd) en altijd advies opnemen over instandhouding en 
hoe dit samen kan gaan met het landbouwsysteem (Kader 6.7  ). Adviseurs spelen ook een 
essentiële rol als verbinding tussen onderzoekers en landbouwers door de behoeften van de 
landbouwers te identificeren, praktische ervaring te verzamelen en kennis uit onderzoek op 
plaatselijke situaties toe te passen. Er moet voor gezorgd worden dat de adviseurs over de 
benodigde technische capaciteiten en expertise hiervoor beschikken, vooral voor Natura 
2000-landbouwgrond. Adviesdiensten kunnen ook worden geleverd door plaatselijke 
organisaties als NGO’s en landbouwverenigingen. De beschikbaarheid van GLB-steun voor 
advies en informatie wordt beschreven in paragraaf 5.6. Het is ook belangrijk om gebruik te 
maken van de mogelijkheden voor financiering van beroepstraining en 
vaardighedentraining, workshops en coaching, demonstraties en bezoeken aan 
landbouwbedrijven en uitwisseling over landbouwbeheer op de korte termijn. Bezoeken aan 
landbouwbedrijven en uitwisseling tussen landbouwers spelen een bijzonder belangrijke rol 
in het aanmoedigen van landbouwers om deel te nemen aan agromilieuprogramma’s, om 
hun motivatie te verbeteren en creativiteit en innovatie in beheerpraktijken voor 
instandhouding aan te moedigen (zie onder andere casestudies uit Ierland, Tsjechië, 
Roemenië, Oostenrijk en Nederland in bijlage E, waar efficiënte adviessystemen en 
regelmatige communicatie met landbouwers zijn opgezet).  

Kader 6.7 Geïntegreerd landbouwadvies en instandhoudingsadvies voor landbouwers  

Het ‘Partnerbetrieb Naturschutz-programma in Rheinland-Pfalz, Duitsland 

Het ‘Partnerbetrieb Naturschutz’initiatief biedt landbouwers geïntegreerd landbouw- en 
instandhoudingsadvies voor het hele landbouwbedrijf en planning op basis van dialoog. De 
adviesteams omvatten zowel milieu- als landbouwkundige adviseurs. De landbouwer en het 
adviesteam voeren een dialoog en situatieanalyse van het hele landbouwbedrijf en het omringende 
landschap. Voor het hele landbouwbedrijf wordt een instandhoudingsplan ontwikkeld, waaronder 
een analyse van het instandhoudingspotentieel van het bedrijf en specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen voor het bedrijf, met behulp van kaarten, luchtfoto’s en 
landtoewijzingen, met speciale aandacht voor Natura 2000-habitats en -soorten en 
instandhoudingsdoelstellingen op grond van de kaderrichtlijn water. Vervolgens zetten de 
landbouwer en het adviesteam een op het bedrijf toegespitst instandhoudingsplan op. Het team 
geeft persoonlijk advies, evaluatie en feedback. De resultaten worden jaarlijks door zowel de 
landbouwer als het team gemeten.  Landbouwers zoeken antwoorden die specifiek zijn voor hun 
landbouwbedrijf, zoals het effect van extensief weilandbeheer op de melkproductie van het bedrijf. 
Wat is het nu van een bepaalde beheermaatregel? Wat is de impact van iets niet doen? Welke 
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milieuhulpmiddelen, habitats of soorten kan ik op mijn bedrijf in stand houden? Overtuigende 
antwoorden geven is een essentieel element voort het opbouwen van vertrouwen in de 
voorgestelde instandhoudingsmaatregelen. 

Bron: Casestudy Duitsland in bijlage E 

6.6  Monitoring, evaluatie en herziening 

Aanbevelingen:  

• De benutting en dekking van de maatregelen monitoren die in verband staan met 
elke relevante Natura 2000-habitat en soort, vergelijken met de doelwaarden, en het 
ontwerp en de resultaten van het programma herzien indien de doelstellingen niet 
gehaald worden. 

• Zekerstellen dat gegevensverzamelingssystemen vanaf het begin zijn opgenomen in 
de programmaprocessen 

• Voldoende capaciteit verzekeren om de resultaten te monitoren en te evalueren 
• De gewenste resultaten of ‘milestones’ bepalen en passende monitoringprocedures 

en indicatoren vaststellen die eenvoudig kunnen worden toegepast en begrepen dor 
landbouwers. 

• Landbouwers betrekken bij de monitoring en over de resultaten en de belangrijkste 
conclusies van de hen betreffende evaluaties informeren. 

Doeltreffende monitoring en evaluatie verzorgen 

Doeltreffende monitoring en evaluatie zijn essentieel voor de beoordeling van de 
doeltreffendheid en de efficiëntie van de maatregelen om de doelstellingen te bereiken, en 
om programma’s en beheeractiviteiten mettertijd aan te passen. 

Monitoring en evaluatie moeten op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Regelmatige 
monitoring moet deel uitmaken van elk Natura 2000-steunprogramma. Monitoring moet 
beoordeling van de benutting en de omvang van de maatregelen, mogelijke problemen of 
beperkingen in de tenuitvoerlegging ervan en de impact hiervan in verhouding tot de 
nagestreefde instandhoudingsdoelstellingen mogelijk maken. Het is ook belangrijk om 
wetenschappelijke monitoring en onderzoeksresultaten op te nemen in verbeteringen van 
beheeraanbevelingen (zie kader 6.9 en paragraaf 4.3). 

Het is belangrijk om monitoringprogramma’s op te stellen die ook op landbouwbedrijven 
kunnen worden toegepast, met passende indicatoren die eenvoudig te controleren zijn. Het 
is bijzonder doeltreffend gebleken om landbouwers te betrekken bij de regelmatige 
monitoring van de bereikte resultaten door de tenuitvoerlegging van de vereiste 
maatregelen. Dit is ook een manier om hun deelname in de tenuitvoerlegging te verbeteren. 
Een brede openbare communicatie is ook belangrijk om een positief beeld te scheppen van 
de doelhabitats en -soorten, en de mensen die zich inzetten om ze te beschermen. 

Lidstaten moeten de resultaten van regelmatige monitoringsrapporten van Natura 2000 in 
financieringsmechanismen opnemen en bestaande beleidsinstrumenten 
dienovereenkomstig aanpassen. Dit vereist de integratie van Natura 2000-
monitoringresulatetn in landbouwbeleidsmaatregelen die directe invloed hebben op 



 

 126 

belangrijke landbouwhabitats en -soorten van Natura 2000. Voor een efficiënte 
tenuitvoerlegging van een geïntegreerd programma van gecombineerde maatregelen is het 
essentieel om een gemeenschappelijk gegevensinformatiesysteem te ontwikkelen dat 
landbouw-, botanische, zoölogische en landgebruikersgegevens voor Natura 2000-gebieden 
samenvoegt. 

Monitoring van RDP’s zal plaatsvinden door indicatoren die in een nieuw gemeenschappelijk 
monitoring- en evaluatiekader moeten worden bepaald (in tenuitvoerleggingsaktes later in 
2014). Deze moeten in alle Lidstaten toegepast worden en omvatten gemeenschappelijke 
contextindicatoren voor Natura 2000-gebieden, staat van instandhouding van 
landbouwhabitats en HNV-landbouw. Lidstaten kunnen ook aanvullende indicatoren 
toepassen die relevant zijn voor hun nationale/regionale situatie. Buiten deze officiële 
evaluatie-eisen kunnen ‘fast track’ interne controleprocessen van beheerautoriteiten tijdens 
de eerste twee jaar van een programma een bijzonder doeltreffende manier zijn om 
problemen te identificeren en op te lossen voordat ze invloed kunnen hebben op de 
tenuitvoerlegging, milieudoeltreffendheid of de houding van landbouwers.  

Op nationaal of regionaal niveau is het belangrijkste doel van monitoring en evaluatie het 
geven van feedback aan programmabeheerders en beleidsmakers over hoe goed een 
Natura 2000-propgramma functioneert en of het zijn doelstellingen bereikt. Dit is een 
effectief onderdeel van een actief leerproces dat de beheerautoriteit in staat stelt om 
bestaande programma’s en maatregelen te controleren en herzien, en het ontwerp van 
toekomstige programma’s en maatregelen te verbeteren. Indien Natura 2000-
beheerprogramma’s voor het eerst worden geïntroduceerd, kan testen en beoordelen op 
kleine schaal de efficiëntie, de aanvaarding en de uitvoering van de programma’s ten goede 
komen. 

Kader 6.8 Landbouwers en onderzoekers werken samen om de instandhouding van 
soorten te optimaliseren  

In Nederland is hamstervriendelijk beheer tenuitvoergelegd in effectieve samenwerking tussen 
landbouwers en onderzoekers. Onderzoeksresultaten en flexibele beheerregels maakten adaptief 
beheer mogelijk. Het beheeradvies werd significant gewijzigd tijdens het project, dankzij verbeterde 
inzichten vanuit het hamsteronderzoek dat werd uitgevoerd door Alterra, Wageningen & Radboud 
Universiteit Nijmegen. Flexibel beheer was mogelijk omdat het project officieel een experiment was 
op grond van EU Verordeningen, zodat de betrokken partijen de regels en beheervoorschriften 
konden wijzigen. In jaarcontracten werd bijvoorbeeld een overlevingsrand van 20 m 
overeengekomen, zodat onderzoekers elk jaar landbouwers konden benaderen die een optimale 
locatie hadden voor hamsters. 

Direct en voortdurend advies en persoonlijke steun aan landbouwers droegen ook aanzienlijk bij aan 
het succes van het project. Tijdens het project informeerden de onderzoekers de landbouwers en 
hielpen ze met gewasbeheer en andere hamsteraspecten, en beantwoordden vragen als “Mag ik 
oogsten?” of “Ik heb een leger gevonden, wat moet ik doen?”. Een hamstercoördinator voert de 
monitoring uit, controleert de behoefte aan nieuwe beheerovereenkomsten en of aan de 
gewasbeheermaatregelen wordt voldaan. 

Bron: Casestudy Nederland in bijlage E. 
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AFKORTINGENLIJST 
AFKORTING VOLLEDIGE TEKST 
ANC Area of Natural Constraint (voorheen LFA), gebied met natuurlijke beperkingen 
BBR Basisbetalingsregeling 
GLB Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
CLC CORINE Land Cover 
GMEK Gemeenschappelijke Monitoring en Evaluatie Kader 
ELFPO Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 
ELGF Europees landbouwgarantiefonds 
EAG Ecologisch aandachtsgebied 
EFRO Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
ESF Europees sociaal fonds 
ESI-fondsen Europese structuur- en investeringsfondsen 
BAS Bedrijfsadviseringssysteem 
GSI Gunstige staat van instandhouding 
GLMC Goede landbouw- en milieuconditie 
HNV Landbouw met een grote natuurwaarde 
IACS Integrated Administration and Control System, geïntegreerd beheer- en 

controlesysteem 
LAG Local Action Group (onder Leader), plaatselijke actiegroep 
LFA Less Favoured Area (nu ANC) 
LIFE Financieel EU-instrument voor het milieu 
LPIS Land Parcel Information System, nationaal kadastraal informatiesysteem 
LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry, landgebruik, verandering van landgebruik 

en bosbouw 
NGO Niet-gouvernementele organisatie 
PAF Prioritized Action Framework, prioritair actiekader 
BHB Beschermde herkomstbenaming 
PES Betalingsprogramma’s voor ecosysteemdiensten 
RDP Rural Development Programme, plattelandsontwikkelingsprogramma 
SAC Speciaal instandhoudingsgebied 
SAPS Single Area Payment Scheme, enkele areaalbetaling 
SCI Special Area of Conservation Interest, speciaal instandhoudingsgebied 
SEA Strategic Environmental Assessment, strategische milieubeoordeling 
MKB Midden- en kleinbedrijf 
RBE Uit de regelgeving voortvloeiende beheerseis 
SPA Special Protected Area, speciaal beschermd gebied 
SPS Single Payment Scheme, enkele areaalbetaling 
UAA Utilized Agricultural Area, oppervlakte cultuurgrond 
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